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Fakultní knihovna nabízí plnou škálu služeb���������������������������������������34

Vážení kolegové, studenti, uchazeči a přátelé Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
někdy se říká, že teprve až se povede něco realizovat
potřetí za sebou, můžeme to považovat za tradici.
Jsem proto velice rád, že se nám na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (SU OPF) právě zrodila
nová tradice. Fakultní časopis Otevřeně – Poutavě
– neformálně totiž tímto číslem vstupuje do
třetího ročníku své existence. Za tu dobu
se stal nejen součástí fakultního života
a s oblibou se do něj začtou studenti, pedagogové i neakademičtí
zaměstnanci, ale ukázal se být
také vhodným marketingovým
nástrojem, prostřednictvím něhož informujeme o dění na fakultě uchazeče o studium i širokou
veřejnost. Osobně jsem jej několikrát použil jako malou pozornost
pro své přátelé, kteří stejně jako já
patří k absolventům fakulty, ale nejsou s ní v každodenním kontaktu. Vždy
velice ocenili existenci takového časopisu,
jeho náplň i grafickou podobu. Věřím, že i nové
číslo přinese mnoho zajímavého a příjemného čtení.
Od 1. března 2015 má fakulta nové vedení. Změna
byla vynucena radostnou skutečností, neboť novým
rektorem Slezské univerzity v Opavě byl zvolen doc.
Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., který do té doby zastával
pozici děkana SU OPF. Kromě pozice děkana nastaly

určité změny i mezi proděkany. Informace o novém
vedení fakulty tak představuje první důležitou část tohoto čísla. Dále je pozornost věnována různorodým
informacím a novinkám v oblasti studia. Zásadní je
zejména získání akreditace na nový obor Podniková
ekonomika a management, do kterého se lze stále přihlásit a od nového akademického roku začít studovat. Nové číslo časopisu dále informuje o důležitých
akcích, které se na půdě SU OPF konaly.
Jedná se zejména o den otevřených dveří nebo den doktorského studia. Rok
2015 je pro fakultu velice slavnostní,
protože si připomínáme 25. výročí
jejího založení. Abychom významné výročí náležitě oslavili, připravila fakulta na rok 2015 celou
řadu aktivit a událostí. Již proběhlý reprezentační ples fakulty
je doplněn pořádáním odborných
konferencí, vydáváním speciálních
publikací a vyvrcholí 13. listopadu
2015 velkým setkáním absolventů
SU OPF. Jak probíhají přípravy oslav a
co konkrétně bude jejich součástí, se také
dočtete v tomto čísle časopisu. Aktuální informace přinášíme rovněž z oblasti zahraničních styků fakulty, činnosti studentských organizací nebo průběhu
Univerzity třetího věku. Jménem svým i celého vedení
fakulty Vám přeji příjemné čtení.
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Úvodní slovo děkana

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Změny ve vedení fakulty
Děkan OPéeFky jmenován rektorem

V

e čtvrtek 5. února převzal
na Pražském hradě z rukou
prezidenta České republiky jmenovací listinu doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
a s platností od 1. března 2015
se tak stal rektorem Slezské
univerzity v Opavě pro funkční období 2015 – 2019. Slavnostního aktu se zúčastnil také současný rektor Slezské univerzity
v Opavě prof. PhDr. Rudolf Žá-
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ček, Dr., kterému ke dni 28. února
skončilo druhé funkční období na
pozici rektora Slezské univerzity
v Opavě. Přítomen byl rovněž ministr školství Marcel Chládek a představitelé univerzit, jejichž noví rektoři byli jmenováni.
Docent Tuleja se stal vítězem volby rektora Slezské univerzity pro
funkční období 2015 – 2019 a byl
Akademickým senátem Slezské
univerzity navržen jako kandidát na
tuto funkci. Následně, po předem
daném legislativním procesu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, byl návrh na jeho jmenování předán prezidentu republiky.

Fakulta má v čele nového děkana

V

e středu 25. února 2015 zvolil Akademický senát Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě kandidáta na post děkana fakulty. Stal se jím prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., proděkan
pro zahraniční styky a vedoucí Katedry financí a účetnictví, který počtem devíti získaných hlasů porazil
druhého z kandidátů Ing. Filipa Ježka, Ph.D., bývalého člena Katedry ekonomie fakulty.
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Volby kandidáta na post děkana vyhlásil Akademický senát Obchodně podnikatelské fakulty v
Karviné na svém zasedání 11. února 2015, kdy
rovněž stanovil harmonogram této volby. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné hledala nového děkana, který nastoupí do čela této
součásti po doc. Pavlu Tulejovi, který byl prezidentem České republiky Milošem Zemanem
jmenován do funkce rektora Slezské univerzity v Opavě.
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Doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
proděkan pro zahraniční styky a statutární zástupce děkana

Post proděkana s sebou přináší
i nové výzvy. Jaké výzvy spatřuje v této pozici právě Vy?
Jelikož jsem post proděkana
vykonával i v předchozím volebním období,
byť v jiném resortu,
v mém případě se
nejedná o zásadní
obrat v kariéře.
Navíc mohu konstatovat, že resort zahraničních
styků jsem převzal
od nynějšího pana
děkana ve velmi dobré
kondici, což však samo
sebou neznamená, že již nejde nic nového přinést či vymyslet.
Zahraniční styky hrají v oblasti rozvoje fakulty dlouhodobě důležitou
roli, což se projevuje už jen tím, že
podíl fakulty na mobilitách, ať už
studentů či akademických pracovníků, je v rámci univerzity zásadní.
V tomto trendu bych chtěl pokračovat i ve svém funkčním období.
A nejen to, rád bych zlepšil zejména poměr přijíždějících studentů
vůči vyjíždějícím, což bude vyžadovat nejen zvýšené usílí v propagaci fakulty u zahraničních partnerů
ale také např. atraktivní nabídku
předmětů vyučovaných v angličti-

ně, která by reflektovala moderní
trendy výuky.

Jak bude podle Vás vypadat
Vaše funkční období a co od
něj očekáváte?
Toto funkční období bude zcela jistě
signifikantně ovlivněno
novelizací
vysokoškolského
zákona, která klade silný akcent na
tzv. internacionalizaci, čili zapojování
vysokých škol do mezinárodních sítí. Tu nelze
navíc vnímat jen ve smyslu
výměny studentů či akademických
pracovníků, ale také jako spolupráci
v oblasti vědy a výzkumu. Proto lze
předpokládat, že mezi jednotlivými
oblastmi řízení fakulty již nebude ostrá hranice, naopak, bude zapotřebí užší spolupráce např. proděkana
pro vědu a výzkum s proděkanem
pro zahraniční styky. A právě spokojenost akademického pracovníka
s jeho výukovým pobytem v rámci
programu ERASMUS+ může být
předvojem další spolupráce např. již
ve zmíněném výzkumu. Proto bude
nezbytné zaměřit úsilí na podporu zejména těch projektů, které
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Seznámení s novými proděkany fakulty

předpokládají širší a dlouhodobější
spolupráci mezi několika pracovišti. Stejně jako v předchozích letech budou mít univerzity možnost
čerpat finanční prostředky z evropských fondů, které by bylo vhodné
využít i pro vytvoření např. postdoc pozic pro zahraniční vědeckovýzkumné pracovníky po jejich
absolvování doktorského studia či
pozice hostujících profesorů, které
by měly ve srovnání s programem
ERASMUS+ dlouhodobější charakter.

Počítáte s určitými změnami během tohoto období?
V tomto období neočekávám nějakých zásadních změn v řízení
oddělení zahraničních styků, snad
jen mohu dodat, že bych rád zintenzivnil spolupráci s jednotlivými
katedrami, a to nejen ve směru
ze zahraničního oddělení k nim
(např. včasně podané informace
o aktuálních nabídkách stáží, zahraničních pobytů, nových projektů,
přednáškových cyklů), ale i opačně
(zkušenosti s jednotlivými formami
spolupráce, podněty pro nové programy, rozpracované smlouvy, tipy
na zajímavé zahraniční partnery).

Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

Na pozici proděkana pro rozvoj
a vnější vztahy jste působil již
dříve. Jak byste zhodnotil své
minulé období?
Minulé volební období bylo výrazně
zkráceno výsledkem volby rektora
Slezské univerzity, kdy se poprvé

v historii univerzity stal rektorem
představitel naší fakulty děkan doc.
Tuleja, v jehož týmu, který stál v
čele Obchodně podnikatelské fakulty, jsem měl tu čest v uplynulých dvou letech pracovat. Tato,
věřím, že pro naši fakultu pozitivní
událost ovlivnila i plnění cílů, které
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jsem si při nástupu do proděkanské
funkce v únoru 2013 dal. I přesto
si myslím, že se celá řada z nich
podařila naplnit. Moji snahou byla,
mimo jiné, především určitá systematizace PR aktivit fakulty. Důraz
v této oblasti byl kladen především
na využívání moderních elektronických médií různého charakteru,
v rámci kampaně „Studuj v Karviné“ byly vytvořeny nové internetové stránky zaměřené na uchazeče o
studium na fakultě, začali jsme také
vydávat časopis o fakultním dění
Otevřeně - Poutavě - neFormálně.
V minulém roce byl vytvořen Institut interdisciplinárního výzkumu při
SU OPF, jehož cílem je vytvářet
podmínky především pro realizaci
aplikovaného výzkum na fakultě
a zajišťovat komercializaci výzkumných aktivit SU OPF. Úspěšně také
fakulta vstoupila do reakreditačního procesu, když na osm let byly
akreditovány obory Manažerská informatika a nový obor Podniková
ekonomika a management ve všech
stupních studia.

Čím myslíte, že bude toto období jiné?
Pevně věřím, že bude mnohem klidnější, než tomu bylo v uplynulých

dvou letech. Ty byly ve znamení
zásadních změn v mnoha směrech
fungování fakulty, které výrazně
ovlivní rozvoj SU OPF i pro příští
roky. Vzhledem k neustále výrazně klesajícím příjmům fakultního
rozpočtu, bylo nezbytné přistoupit
k restrukturalizaci fakulty - snížení počtu kateder, snížení počtu
zaměstnanců, ale také k zásadnějším změnám ve struktuře vyučovaných a nabízených oborů. Tyto pro
všechny z nás tak nepříjemné změny
umožní fakultě a jejím zaměstnancům přežít stávající rok v relativním
klidu. Vytvořit dobré podmínky pro
klidnou a tvůrčí práci akademických i neakademických pracovníků
SU OPF také v dalších letech je
potom jedním ze stěžejních úkolů
a cílů současného vedení. Věřím,
že se s tímto cílem ztotožní i nové
vedení Slezské univerzity a učiní
veškeré potřebné kroky pro takové
financování všech součástí, aby byl
do budoucna zajištěn jejich rovnoměrný rozvoj. Pokud se toto podaří
zajistit, potom si myslím, že nestojí nic v cestě úspěšně dokončit
reakreditaci jednotlivých oborů jakožto důležitého základu pro upevnění pozice SU OPF významné
fakulty regionálního charakteru.
V této souvislosti považuji za ne-

méně důležitý úkol i nadále zlepšovat povědomí o fakultě a jejích
aktivitách u široké veřejnosti, potažmo zájemců o studium ekonomických oborů nejen v našem regionu či v ČR, ale také na Slovensku.

Co vše hodláte změnit, učinit, či
zlepšit v následujících letech?
Jelikož si myslím, že oddělení pro
rozvoj a vnější vztahy odvádí dlouhodobě velice slušnou práci, nepředpokládám jakékoliv zásadní
změny v jeho fungování. Skutečností však je, že v uplynulých dvou
letech se agenda oddělení rozšířila,
a to například v oblasti zajištění
činnosti Rady garantů či přípravy
akreditačních materiálů. Také nové
vedení fakulty si vytýčilo i v oblasti rozvoje a vnějších vztahů celou
řadu nových úkolů, kterými reaguje
na stále měnící se podmínky a prostředí, ve kterém se fakulta nachází. Rozsah činností, které oddělení
zajišťuje se tak postupně rozšiřuje
a budeme-li chtít i do budoucna
udržet poměrně vysokou úroveň
kvality odváděné práce, neobejde
se to zcela jistě bez rozšíření týmu,
který se těmito aktivitami zabývá.

Prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum

Post proděkana s sebou přináší
i nové výzvy. Jaké výzvy spatřuje v této pozici právě Vy?
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Ve své profesní kariéře, kterou
vykonávám již několik desetiletí,
jsem se vždy rád podílel na zavádění a organizování nových věcí.
V posledních letech před vstupem
na akademickou půdu jsem byl nejen řídicím pracovníkem v různých
firmách a organizacích, ale také
například hlavním projektovým
manažerem Vědecko-technologického parku Ostrava a předsedou
jeho představenstva, po nástupu
na předešlé akademické pracoviště

na VŠB-TU Ostrava
jsem založil novou
katedru,
kterou jsem 8 let
vedl, na SU
OPF jsem
v loňském
roce navrhnul
nový
studijní obor
Podniková
ekonomika
a management,
který letos získal
akreditaci na 8 let ve
všech třech stupních, tj. v bakalářském, navazujícím magisterském

a doktorském. Funkce proděkana
není pro mne nová, již jsem ji
jednou vykonával.
Pro mne přináší tato
funkce výzvu podpořit
současné mladé vedení
fakulty, předat jim své
zkušenosti ze získané
praxe a pomoci Obchodně
podnikatelské
fakultě v Karviné nejen
přežít v současné turbulentní době, ale také napomoci
k vytvoření podmínek pro její další rozvoj, zejména v oblasti vědy a
výzkumu.

Současná situace v českém vysokém školství je dosti nejasná a těžce predikovatelná z celé řady důvodů, chtěl bych poukázat jen na
některé z nich. Není vyjasněn způsob alespoň střednědobého financování vysokých škol v situaci, kdy
dochází k poklesu studentů z důvodu demografické křivky a není jasná koncepce MŠMT vůči regionálním vysokým školám v této oblasti.
Před schválením je novela zákona
o vysokých školách, která přinese řadu změn ve způsobu
akreditace studijních programů
a v jejich řízení. Je rozpracovaná,
ale opět nejasná nová metodika
hodnocení a financování vědy a výzkumu, jejíž zavedení pravděpodobně zasáhne i toto naše funkční
období. To je jen několik příkladů
problémů, kterými se bude muset
zabývat vedení každé vysoké školy.
Očekávám proto, že toto období ve
vysokém školství nebude jednoduché, ale bude se v něm rozhodovat o další budoucnosti fakulty. Na
druhé straně jsou to právě výzvy
pro každého řídicího pracovníka.

Jak jsem uvedl, celou řadu změn
nám přinese změna vnějších podmínek, které dnes nemůžeme
ovlivnit, ale na které budeme muset reagovat. Uvedu však příklady
několika záměrů, které můžeme
realizovat sami. V prvé řadě bych
chtěl, aby náš úsek vědy a výzkumu zahrnoval všechny hlavní
funkce obvyklé na vyspělých univerzitách. To znamená, kromě organizování vědeckovýzkumné činnosti a hodnocení jejich výsledků
na fakultě, řídit doktorské studium
a organizovat minimálně habilitační
řízení. Jako vedoucí Ústavu doktorských studií již nyní doktorské studium na fakultě i ve funkci proděkana řídím a to by tak mělo zůstat
i po mém odchodu z funkce, habilitační řízení na fakultě připravujeme.
Jako další změnu bych mohl uvést
novou orientaci na priority v publikační činnosti. Doposud byl na
fakultě trend publikovat převážně
ve sbornících z mezinárodních konferencí, zalistovaných v databázích
Thomson Reuters a Scopus. Bo-

hužel v seriózní vědecké komunitě
se za hodnotné publikační výstupy
považují zejména články v impaktovaných časopisech, a to s hodnotami impakt faktoru vyššími než
jedna (nemá ji žádný český impaktovaný časopis v ekonomických vědách v ČR). Měli bychom, a nové
způsoby hodnocení vědy to vyžadují, nastoupit trend prioritního
publikování v časopisech s impakt
faktorem a k tomu už připravujeme
nové zásady hodnocení publikační
činnosti. K dalším změnám již jen
ve zkratce: Pro další podporu vědeckovýzkumné činnosti bychom
měli získávat hlavně interní a ne externí doktorandy v kombinovaném
studiu, jak tomu bylo dosud. S využitím Institutu interdisciplinárního
výzkumu bychom měli lépe koordinovat přípravu grantových projektů
zejména v oborech, které jsou pro
naši fakultu nosné a získat kvalitní
výzkumné granty. Nezbytné je vytvářet podmínky pro zajištění habilitovaných pracovníků z vlastních
řad. A tak bych mohl pokračovat.
Hlavní důraz bude kladen na kvalitu
a na získání konkurenční výhody.
A to se týká každého zaměstnance
naší fakulty.
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Jak bude podle Vás vypadat Proto pojďme je řešit.
Vaše funkční období a co od něj
Počítáte s určitými změnami běočekáváte?
hem tohoto období?

Doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
proděkan pro studijní a sociální záležitosti

Post proděkana s sebou přináší
i nové výzvy. Jaké výzvy spatřuje v této pozici právě Vy?
Na SU OPF působím od roku 1998.
Mohu tedy konstatovat, že jsem
zažíval období výrazného rozvoje,
jinými slovy, pro VŠ velmi štědré a
bohaté období s rostoucím počtem
studentů a od toho se odvíjejícím
navyšováním přísunu finančních
prostředků, které se, během posledních let, změnilo v období s opačným trendem. Se systémem financování a hodnocení VŠ a stavem
a vývojem populační křivky, které
mají, mimo jiné, uvedený negativní
trend „na svědomí“, nic nenadělám.
Prvotní výzvou, kterou pociťuji,

že budu muset nejen já, ale i celé
vedení fakulty a univerzity přijmout
za své, je nutnost realizovat opatření s cílem stabilizovat počet financovaných studentů, jinými slovy
zastavit jeho současný každoroční
pokles. Z kompetence mého úřadu
vidím v dané souvislosti za prioritní využít současného nižšího počtu
studentů ke zvýšení kvality výukového procesu postaveného zejména
na individuálnějším přístupu ke studentům. Dále je nutným předpokladem akreditovat nové a reakreditovat některé stávající studijní obory
tak, aby uchazeči měli o studium
na SU OPF zájem a věděli, že po
absolvování naleznou v dnešním silném konkurenčním domácím, ale

i zahran i č ním
prostředí
uplatnění. O dané problematice
bych mohl napsat mnoho stran,
což není možné, ani by to nemělo smysl. Uvedu-li proto krátké shrnutí výše uvedeného, tak
mou prioritní výzvou je a bude
přispět k tomu, aby se SU OPF
byla vždy spojována slova kvalitní
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uchazeč, kvalitní student, kvalitní
a na pracovním trhu uplatnitelný
absolvent a vedle toho kvalitní, odborně a vědecky erudovaný a pedagogicky zdatný tým akademických
pracovníků.

Jak bude podle Vás vypadat
Vaše funkční období a co od něj
očekáváte?
Funkční období nebude jednoduché.
Předpokládám, že toho jsme si vědomi všichni na SU OPF. Klíčovou
otázkou je, jak se k tomu postavíme a do jaké míry budeme ochotni
změnit své přístupy k řešení nově
vzniklých a mnohdy ne příliš populárních situací. Já osobně se pova-

žuji za přizpůsobivého člověka, který ovšem v žádném případě nechce
pouze kopírovat mnohdy zdravému
rozumu odporující rozhodnutí přitékající z vyšších míst a i když v dané
chvíli s tím člověk většinou nemůže
nic dělat, tak v delším časovém horizontu je možné se k těmto věcem
minimálně s dostatečným důrazem
v souladu s kompetencemi vyjadřovat a vyvolávat případná jednání
směřující k nápravě. Již dnes vím
a cítím, že v mnoha věcech budu
muset bojovat s konzervatismem,
který je ve vysokoškolském prostředí velmi silný a můj názor je,
že podaří-li se nám konzervatismus
potlačit, pak budeme úspěšní.

Počítáte s určitými změnami během tohoto období?
Změny zcela jistě budou probíhat.
Jejich realizace vyplývá z aktuálních a jistě i budoucích potřeb optimalizace některých interních procesů vázaných na běžnou operativu
a na druhé straně nás jistě čekají
změny, které vyplynou z nového
vysokoškolského zákona. Změny
jsou někdy okolím vnímány rozpačitě, což je v životě běžné, ale v tuto
chvíli mohu všem dát na vědomí, že
vždy se budu vyhýbat rozhodnutím
od pasu a budu se snažit jednotlivé
návrhy konzultovat s kompetentními jednotlivci a odděleními na SU
OPF.

Akademický senát v novém složení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty (dále také AS SU OPF)
je samosprávným orgánem fakulty, zřizovaným na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Náš fakultní senát má celkem 13 členů: 7 členů z řad
pedagogů (ti tvoří zaměstnaneckou komoru) a 6 členů
z řad studentů (studentská komora senátu). Členové
senátu jsou voleni na funkční období tří let tajným
hlasováním členy akademické obce, kdy studenti si volí
své zástupce z řad studentů do studentské komory AS
SU OPF a pedagogové své zástupce z řad pedagogů
do zaměstnanecké komory. K takové volbě naposle-
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dy došlo v prosinci roku 2014
a v novém složení se senát
poprvé sešel na ustavujícím zasedání dne 14. ledna 2015.
V čele senátu stojí předseda (doc. Ing.
Pavla Klepková Vodová,
Ph.D.), kterého v případě potřeby zastupuje
místopředseda (Ing. Jana
Šimáková).
Organizační a administrativní záležitosti spojené
s činností senátu zajišťuje jeho tajemník (Ing. Miroslav Kuric).
Mimo to v senátu působí tři odborné komise. Náplň jejich činnosti je
patrná z jejich názvů. V komisi pro
legislativní a organizační záležitosti
pracují jako předseda RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. a jako členové
Ing. Lukáš Macura a Ing. Miroslav
Kuric. Komise pro hospodářské záležitosti pracuje ve složení předseda: Ing. Tomáš Verner a členové:
Bc. Gabriela Dziadková, Ing. Ivana
Koštuříková, Ph.D. a Ing. Jana Šimáková. A konečně Komisi pro studijní a sociální záležitosti předsedá

Akademický senát fakulty rozhoduje o podstatných záležitostech fakulty. Jeho pravomoci vyplývají zejména z ustanovení zákona o vysokých školách,
Statutu SU OPF v Karviné a Volebního a jednacího řádu AS SU OPF. K těm asi nejdůležitějším pravomocím senátu patří navrhovat jmenování děkana
fakulty (případně navrhovat jeho odvolání z funkce), schvalovat návrhy vnitřních předpisů fakulty
(jako je studijní a zkušební řád, statut, organizační řád apod.), schvalovat rozdělení finančních prostředků fakulty, schvalovat výroční zprávu o činnosti
a hospodaření fakulty, schvalovat podmínky přijímacího řízení či schvalovat návrh děkana na jmenování
a odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise
fakulty.

Ačkoliv AS SU OPF v novém složení pracuje teprve
necelé čtyři měsíce, za tuto dobu se uskutečnilo již
osm zasedání senátu. Nejdůležitější aktivitou nového senátu nepochybně byla volba děkana SU OPF.
Z dalších aktivit je možné zmínit volbu předsedy,
místopředsedy a tajemníka senátu, hlasování o návrhu děkana na členy vědecké rady SU OPF, schválení
podmínek přijímacího řízení do doktorského studijního
programu a do nového oboru Podniková ekonomika
a management, schválení výroční zprávy o činnosti a o
hospodaření SU OPF za rok 2014 a vyhodnocení aktualizace dlouhodobého záměru SU OPF za rok 2014,
či projednání materiálů pro akreditaci oboru habilitačního řízení.
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Mgr. Monika Chobotová, Ph.D., jako členové v této
komisi působí Mgr. Ivona Buryová, Ph.D., Bc. Zuzana Cibuľová, Petra Chmielová a Ing. Markéta Šeligová. Předseda AS SU OPF není členem žádné komise,
avšak může se jednání komisí kdykoliv zúčastnit.

Vždy je možné dát podněty a připomínky některému
ze senátorů, případně se přijít osobně podívat na některé zasedání. Všechna zasedání AS SU OPF jsou
totiž veřejně přístupná. Aktuální informace o dění
v senátu naleznete na webových stránkách senátu.

http://www.slu.cz/opf/cz/informace/akademicky-senat-su-opf/
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Nabídka studia nového oboru

N

a počátku března letošního roku získala Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné akreditaci nového studijního oboru Podniková ekonomika a management, a to pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium. Od září akademického roku 2015/2016 tak mohou zájemci o studium nejen studovat nový
atraktivní obor, ale navíc se jim nabízí možnost volby různých specializací jak v bakalářském tak navazujícím
magisterském studiu. Při tvorbě tohoto nového studijního oboru vycházeli tvůrci nejen z požadavků současného
trhu práce, ale jsou zde zakomponovány výsledky dialogů s řediteli středních škol, zástupci podnikatelské sféry
a také absolventů naší fakulty. Více o oboru a specializacích se dozvíte v dalším textu.

Podnikání je základem ekonomického rozvoje každé
společnosti

C

hcete si založit vlastní firmu nebo chcete v nějaké firmě pracovat jako kvalifikovaný odborník či být
manažerem? Chcete vědět, jak podniky fungují? Chcete sami podnikat? Chcete se věnovat marketingu
a obchodu, personalistice nebo financím a účetnictví v české nebo zahraniční firmě? Chcete umět řídit
lidi a organizace? Pak je pro vás studium podnikové ekonomiky a managementu tou správnou volbou.

Náš studijní obor vychází z 25 leté tradice Obchodně podnikatelské fakulty zaměřené na obchod a podnikání a představuje komplexní inovaci a integraci
předchozích studijních oborů v této oblasti. Našim cílem bylo vytvořit
jeden obor, který lze postupně studovat v bakalářském, navazujícím magisterském (inženýrském) a dokonce v doktorském stupni studia. Jeho
absolventi získají jak všeobecné ekonomické a teoretické znalosti,
přednášené na vysokých školách ekonomického zaměření, tak široké speciální oborové znalosti a vědomosti o procesech a fungování
podniků, podnikání a podnikovém řízení, o managementu a podnikové a manažerské ekonomice, o podnikových financích a účetnictví, o přípravě strategií, řízení inovací a projektů a mnoha dalších
otázkách podnikové teorie a praxe. Naši absolventi nacházejí uplatnění v ekonomických a manažerských funkcích na různých podnikových úrovních a v různých podnicích a organizacích bez ohledu na
jejich zaměření.
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Zvláštností našeho oboru je nabídka tzv. specializací, kdy student studuje společný základ všeobecných a oborových předmětů, jejichž znalost mu
umožní pochopit základní ekonomické a manažerské disciplíny. Podle svého

Absolvent studia obdrží diplom s názvem oboru a v dodatku k diplomu bude zapsán název specializace, což mu
umožní lepší uplatnění na trhu práce.
K rozšíření znalostí nabízíme také možnost pobytu na mnoha zahraničních partnerských univerzitách, které
mohou pomoci navázat ty správné kontakty ve světě, který se díky trendu globalizačních procesů relativně
zmenšuje. Současně má student možnost využít praktické stáže v podnicích, kde načerpá konkrétní informace
o jejich fungování.
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zájmu si však vybere skupinu minimálně 4 předmětů, která ho profiluje v dané specializaci. V bakalářském studiu
(Bc.) jsou základními specializacemi Podnikání, Marketing a obchod, Finance podniku a Ekonomika cestovního
ruchu. V navazujícím magisterském studiu (Ing.) nabízíme opět specializaci Podnikání, Marketing a obchod
a Finance podniku, navíc je to Účetnictví a daně.

Výuku oboru garantuje Katedra podnikové ekonomiky a managementu, avšak podílejí se na ní prakticky všechny
katedry naší fakulty. Konkrétně jsou to 3 profesoři, 10 docentů a více jak 20 odborných asistentů s doktorským
titulem. Mnozí z nás mají mnohaletou praxi v konkrétních firmách a v manažerských pozicích, takže při přednáškách spojujeme teorii s praxí.
prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.,
garant studijního oboru

Specializace Podnikání
Podnikat Vás nenaučíme! Můžeme Vás však na tuto činnost dobře připravit!
Vezmeme-li v úvahu samotný význam tohoto slova - být podnikavým člověkem je samo o sobě přece dosti
lákavé, aby stálo za to zamyslet se, zdali jste jedním z těch, kteří si zaslouží být takto nazýváni.
Specializace „Podnikání“ je v rámci oboru Podniková ekonomika a management vytvořena s cílem rozšířit oblast
vědomostí, které Vám budou oporou v pozdějším praktickém a reálném světě podnikatele a prohloubí objem
znalostí nabízejících výhodu mezi podnikatelskými subjekty současného podnikatelského prostředí.
Ve studijním oboru nabízíme nejen studium předmětů jako podniková ekonomika nebo marketingový výzkum, ale připravuje budoucího
absolventa také v oblasti jazyků, financí či dokonce sociologie a v
logistice.
Specializace „Podnikání“ pak nabízí takové předměty jako Zakládání podniku, malé a střední podnikání či řízení a ekonomiku
nevýrobní sféry na bakalářském stupni, a dále pak předměty Společenská odpovědnost organizací, podnikatelské prostředí, podnikový controlling, či krizový management v navazujícím stupni
studia.
To vše totiž může hrát u budoucího absolventa určující roli při
výběru zaměstnání, popř. v rozhodnutí vůbec zda pracovat pro korporaci, které nabídne své služby, nebo se odhodlat začít podnikat „na
své triko“ a být zcela zodpovědný za své jednání, být tzv. „pánem svých
činů a svého času“.
V neposlední řadě má student možnost využít praktické stáže v podniku, kde načerpá konkrétní informace
o chodu společnosti v domácím prostředí, vhodným způsobem poté zpracuje svou finální práci a úspěšně ukončí
svá studia. K tomu vedeme studenta také osobními konzultacemi v rámci katedry i mimo ni, při tzv. neformálních rozhovorech s pracovníky nabízejícími nejen své odborné znalosti, ale také praktické zkušenosti získané
z předchozího působení v podnikatelské praxi.
Ing. Werner Bernatík, Ph.D.,
pověřený vedením Katedry podnikové ekonomie a managementu
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Specializace Marketing a obchod
Marketing přináší recept na úspěch. Nevěříte? Pojďte se sami přesvědčit a studujte obor Podniková
ekonomika a management – specializace Marketing a obchod. Dnešní svět přináší stále nové situace a výzvy. Lidé mají nedostatek času, jsou zahlceni informacemi, rozhodování je stále složitější.
Přitom chtějí, aby jejich potřeby byly uspokojovány co nejlépe a proto nakupují nejrůznější výrobky
a služby. Očekávají přitom stále vyšší kvalitu, lepší služby, nižší ceny a větší hodnotu za své peníze
a vynaloženou námahu. Na tyto skutečnosti musí být
firmy dostatečně a včas připraveny a jejich manažeři
proto musí vnímat marketing jako hnací motor k úspěchu firmy, protože právě uplatňování marketingových
principů, činností a strategií přináší reálné výsledky.
Marketing a marketingové aktivity pronikly do činnosti
prakticky všech organizací,
institucí i celé společnosti. Znalosti
týkající se marketingu se tak
stávají nepostradatelné
pro odborníky téměř
ze
všech
o b o r ů.
Proto
je
a bude znalost
marketingu nejen potřebná,
ale i nezbytná.
Specializace Marketing a obchod =
ideální start vaší kariéry!
Studium se zaměřením na marketing a obchod se vyznačuje vysokou efektivitou a reálnou šanci na trhu
práce. Vědomosti, které získáte během studia, může-

te během studia nebo po ukončení školy ihned využít
v praxi, nebo v dalších navazujících formách vzdělávání. Studijní obor je odborně garantován Katedrou
podnikové ekonomiky a managementu. Studentům se
nabízí možnost bakalářského studia (tříleté v prezenční nebo v kombinované formě) a navazujícího magisterského studia (dvouleté v prezenční nebo v kombinované formě).
Výuka je zajištěna kvalifikovanými pedagogy, dále odborníky z tuzemska i zahraničí. Během studia lze získat
cenné studijní zkušenosti a jazykové znalosti, neboť se
dá vycestovat a studovat v atraktivních zahraničních
destinacích na partnerských univerzitách dle vlastního
výběru. Pokud neradi cestujete, tak si můžete zvolit
studium u vybraných předmětů v anglickém jazyce.
Kromě předmětů všeobecného základu a oborových
předmětů, specializace svým studentům nabízí i předměty, které jsou přímo zaměřeny na znalosti z oblasti marketingu a obchodu, jako je např. marketingová
komunikace, marketing služeb, E-marketing, nákupní
marketing, obchodní organizace, strategický marketing a marketing finančních služeb. Výuka v předmětech, které se vzájemně doplňují a navazují na sebe,
spojuje promyšlený, strukturovaný obsah s úspěšnými
příklady z reálného života firem.
Absolvování oboru Podniková ekonomika a management – specializace Marketing a obchod vám jako
podnikatelům nebo zaměstnancům firem přinese znalost cesty k úspěchu firmy v současném rychle se
rozvíjejícím, turbulentním a globálním prostředí. Dále
vám zároveň umožní porozumět klíčovým dovednostem, aktivitám a procesům, které k tomu vedou.
Při studiu specializace Marketing a obchod oboru Podniková ekonomika a management vám přejeme mnoho
radosti z objevování a poznávání nového!

Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. a Ing. Miroslava Heczková, Ph.D.
odborné asistentky Katedry podnikové ekonomiky a managementu

Specializace Finance podniku
Specializace Finance podniku pomůže proniknout do tajů řízení společností
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Zvažujete přihlášku na naši fakultu, protože v budoucnu předpokládáte, že budete podnikat? Nebo máte představu, že byste chtěli potenciálně proniknout do tajů řízení společností? Chcete rozumět řízení finančních toků
v podnicích nebo dokonce odhalit principy určování hodnoty podniků? Vidíte šanci uplatnit se v široké podnikatelské sféře? Pomůžeme vám. Ukážeme vám, že účetní a finanční informace nejsou nudné. Dáme vám návod,
jak se rychle a kvalifikovaně rozhodnout.
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Otevření naší nové specializace Finance podniku vyplynulo z aktuálních požadavků trhu práce, který vyžaduje jak teoretickou,
tak i praktickou orientaci v oblastech týkajících se zdrojů financování podniku, analýzy situace podniku, účetních a daňových
aspektů. Vzhledem k současné ekonomické situaci také reagujeme na skutečnost, že existuje potenciál pracovních příležitostí při oceňování podniků a důraz tak bude kladen i na
vyhodnocení finanční analýzy, strategickou analýzu a metody
používané při oceňování podniku.
Kromě vstřebávání teoretických informací budeme dbát na silné
propojení s praxí již v rámci studia, čímž docílíme, že naši absolventi nebudou mít problém uplatnit se přímo v oboru. Pravdou
sice je, že finance jsou oblastí náročnou a vyžadující zodpovědný
přístup, proto naše specializace patří k náročnějším, ale o to užitečnějším v praxi. Při výuce budeme klást důraz na aktivní zapojení studentů do
procesu výuky a interakci mezi vyučujícím a studentem, čímž se výrazně podporuje
porozumění studované problematiky. V souladu s požadavky praxe podporujeme výběrem studijních materiálů
znalost odborné angličtiny a schopnost studentů využívat statistické metody a k tomu určený běžný i specializovaný software.
Toto vše vám bude užitečné nejen tehdy, když budete řídit vlastní výrobní nebo obchodní podnik či poskytovat
služby, ale i tehdy, pokud se rozhodnete být zaměstnancem, a to nejen v průmyslu, obchodu či službách, ale
například v auditorské či poradenské společnosti nebo bance. Schopnost analyzovat a vyhodnocovat informace
o podniku představuje nezbytný základ pro vaše budoucí správná rozhodnutí.
Ing. Petra Růčková, Ph.D. a Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.,
odborné asistentky Katedry financí a účetnictví

Specializace Cestovní ruch
Co nabízí studium specializace zaměřené na cestovní
ruch
Cestovní ruch je specializací bakalářského studijního
oboru Podniková ekonomika a management a je
přirozeným pokračováním oboru Ekonomika
cestovního ruchu, který
se na fakultě formoval již
od jejího založení a vždy
byl vyhledávaným oborem
fakulty. Za více než dvacet
let připravil množství odborníků,
kteří
provozují svou vlastní podnikatelskou
činnost, nebo zastávají manažerské pozice významných společností a institucí.
Specializace připravuje absolventy, kteří jsou způsobilí zastávat pozice na nižším a středním stupni řízení organizací, nabízejících služby cestovního ruchu,
v cestovních kancelářích a cestovních agenturách,

v podnicích poskytujících služby ubytovací, stravovací,
dopravní, lázeňské, kulturně společenské a sportovní,
volnočasové aktivity, služby průvodců a animátorů,
vzdělávání, v institucích řízení a propagace cestovního
ruchu, regionálního rozvoje, v orgánech státní správy
a samosprávy, u nás i v zahraničí.
Profil absolventa specializace Cestovní ruch vychází ze
základních programových znalostí ekonomických disciplín z oblasti ekonomie, matematiky, práva, ekonomiky podniku, managementu, marketingu, účetnictví,
informatiky, firemních financí, psychologie a sociologie, základů investování a tvorby projektů, s důrazem
na specifické znalosti geografie, managementu a marketingu cestovního ruchu, řízení podniků a služeb cestovního ruchu a průvodcovské činnosti. Studenti poznávají hospodářské, právní, kulturní, historické a další
aspekty rozvoje cestovního ruchu a seznámí se se specifickými formami cestovního ruchu a jejich využitím
pro národní hospodářství. Vybavenost absolventa se
opírá o znalosti, které dokáže aplikovat profesionálním způsobem, dovede pracovat s informacemi a daty,
potřebnými v rozhodovacím procesu a které jsou po-
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třebné pro rozvoj zdravého podnikatelského prostředí.
Specializace podporuje vlastní podnikatelské odhodlání. Studenti mají možnost získat zkušenosti při studiu
na zahraničních partnerských univerzitách, mají možnost vykonat odbornou praxi v podnicích cestovního
ruchu u nás i v zahraničí. Jsou zapojováni do projektů
a podílejí se na vědecké a výzkumné práci. V souladu
s požadavky a nároky studia jsou pro studenty vy-

tvořeny studijní materiály, skripta, moderní odborné
učebny. Studentům jsou poskytovány odborné konzultace a expertní přednášky odborníků z praxe a kolegů
z partnerských univerzit od nás i ze zahraničí.
Specializace Cestovní ruch je moderním řešením přípravy absolventů pro budoucí povolání odborníka
v cestovním ruchu.

Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.,
odborná asistentka Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit

Specializace Účetnictví a daně
Účetní a daňoví odborníci
Obsah a struktura učebních plánů ekonomicky zaměřených vysokoškolských oborů je nemyslitelná bez specializovaných předmětů z oblasti daňové politiky a účetnictví. Zatímco znalosti účetnictví jsou uplatnitelné převážně
formou pracovního poměru, vysoce hodnoceným výstupem oboru je znalost soustavy daní, která se může týkat
už i studentů, majících zdanitelné příjmy a využívajících právě svých vědomostí
pro správné stanovení základu daně.
Specializace Účetnictví a daně pro navazující magisterské studium
v rámci studijního oboru Podniková ekonomika a management obsahuje předměty všeobecného základu a profilující předměty - účetnictví
obchodních korporací, oceňování, mezinárodní účetnictví, správu daní
a daňové řízení. Cílem specializace je zajistit pro budoucí experty
ucelené ekonomické vzdělání, umožňující získání hodnotné pracovní
pozice a zafixovat atribut permanentního zvyšování vzdělání v národním i mezinárodním měřítku, nezbytný pro další osobní růst.
Profese účetního a daňového odborníka vychází z individuálního odpovědného přístupu k formování vlastní kariery. Studenti specializovaní na oblast
účetnictví a daně jsou metodicky připravováni v obou stupních na požadavky systematičnosti, přesnosti a korektnosti, které následně zúročí ve své pracovní pozici. O kvalitní účetní a daňové
odborníky je vždy zájem, nefigurují mezi nezaměstnanými, státu vždy půjde o výběr daní, poplatníkům o jejich
správné stanovení.
Ing. Iris Šimíková, Ph.D.,
odborná asistentka Katedry financí a účetnictví
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R

ozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bylo dne 6. března
2015 potvrzeno Slezské univerzitě v Opavě,
Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (SU OPF)
prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního oboru „Manažerská informatika“ (MI) v rámci studijního programu „Systémové inženýrství a informatika“ do 31. března 2023. Garantem oboru MI je prof.
RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. Nahlédneme-li krátce do
historie, pak lze konstatovat, že obory nebo specializace obsahově vázané na informatiku jsou součástí
SU OPF od samého počátku jejího vzniku. V rozmezí 1990 – 2000 byla na SU OPF realizována výuka
hlavní specializace „Informatika a její využití v obchodě a službách“ v rámci bakalářského a magisterského
studijního programu „Ekonomika podnikání v obchodě
a službách“ tehdy v tzv. denní a distanční formě studia. Úplně prvním absolventem informatiky byl dnes
uznávaný odborník v oblasti informačních technologií
Ing. Stanislav Szkandera. Od roku 2000 již SU OPF
postupně restrukturalizovala studijní programy a obory podle v té době nového vysokoškolského zákona
a v roce 2004 již obor MI získal strukturu, kterou známe dnes, tedy dělenou na bakalářský a magisterský
navazující stupeň. Od té doby již proběhla celá řada
prodloužení akreditace
tohoto oboru,
jak v bakalář ském,

tak navazujícím magisterském stupni studia. Každé
prodloužení akreditace znamenalo pro obor celou řadu
změn vyplývajících z aktuálních a předpokládaných
potřeb trhu práce.
Ne jinak je tomu u
aktuální reakreditace, kdy se při
tvorbě podkladů bral v potaz
současný
celosvětový
trh
práce vyžadující
globálně uvažující
manažerské
informatiky se znalostmi a dovednostmi jak v oblasti informačních a komunikačních
technologií (ICT), tak i oblastech řízení, organizace a ekonomiky podniku, obchodu,
práva a dalších. Naším cílem je, aby studenti resp.
absolventi MI byli vybaveni takovým objemem znalostí a praktických dovedností, které jim zajistí vysokou
konkurenceschopnost na trhu práce a to i ve srovnání
s absolventy zahraničních univerzit. Prodloužení akreditace MI o dalších 8 let umožní SU OPF i v dalších
letech nabízet dostatečně široké portfolio atraktivních
a společensky potřebných studijních oborů.
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Prodloužení akreditace oboru Manažerská
informatika

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.,
garant oboru
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.,
vedoucí Katedry informatiky a matematiky
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Slavíme 25. výročí založení fakulty

O

bchodně podnikatelská fakulta v Karviné slaví v letošním roce dvacet pět let od svého založení. Fakulta
vznikla spolu s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě na základě usnesení ze dne 17. září 1990
jako součást Masarykovy univerzity v Brně. Poslední krok ke vzniku fakulty učinila Akreditační komise
MŠMT, která na svém zasedání dne 23. října 1990 potvrdila vytvoření Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné. Dle Zákona České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem
v Opavě.
U příležitosti oslav tohoto významného jubilea je plánováno uspořádání celé řady kulturních
a společenských akcí.

V únoru se již například konal v Obecním
domě Družba v Karviné
Reprezentační ples fakulty.
Plesu se zúčastnilo více než
200 hostů, pro které byl připraven bohatý program. K tanci
a poslechu hrála taneční skupina
Smolaři. Hosty večera byli tanečníci JUVENTUS Karviná, Pavel Roller se svou bubbleshow, Milan Tomiczek
s barmanskou show a také břišní tanečnice skupiny Shaharazad. Nechybělo také půlnoční slosování o hodnotné ceny. O bohaté a velmi chutné občerstvení se postarala karvinská
restaurace Beskyd. Ples společně zahájili doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (nově zvolený rektor Slezské univerzity)
a prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (nově zvolený děkan Obchodně podnikatelské fakulty). Následoval společný
tanec obou protagonistů, který vykouzlil úsměvy na tvářích všech zúčastněných a odstartoval dobrou zábavu
trvající do časných ranních hodin. Záměr organizátorů navázat na dřívější úspěšné plesy se podařil a již nyní se
můžeme těšit na ples příští. Video z plesu je k dispozici na webu fakulty v galerii (http://www.slu.cz/opf/cz/
informace/galerie/videogalerie) nebo také na Facebooku OPF TV (https://www.facebook.com/opftv)
K dalším chystaným akcím, které nelze nezmínit patří například Slavnostní zahájení akademického roku
2015/2016, pořádání odborných konferencí nebo také Setkání s absolventy fakulty, které je plánováno na
13. listopadu 2015 a bude pomyslnou tečkou těchto oslav.
K tomuto jubileu bude vydána odborná publikace mapující 25. let ze života fakulty. Cílem autorů je zachytit
prostřednictví fotografií a textů ucelenou historii fakulty. K její tvorbě
budou využity dostupné archivní materiály a fotografie. Také další číslo
našeho fakultního časopisu s Otevřeně Poutavě a neFormálně bude
věnováno vzpomínkám pedagogů a také absolventů na léta strávená na
půdě fakulty.
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V lednu fakulta otevřela dveře pro zájemce

P

olovina ledna je na Obchodně
podnikatelské fakultě v Karviné již tradičně věnována dni
otevřených dveří. Zájemcům tak
nabízí možnost prohlédnout si prostory fakulty, ale také získat informace týkajících se možností studia
na fakultě. V letošním roce u příležitosti 25. výročí založení fakulty
byla pro účastníky připravena také
tzv. vědomostní soutěž o hodnotné ceny. Program trvající od 9.00
do 14.00 hodin byl rozdělen do tří
bloků.
Ve foyer fakulty byly
umístěny stolečky, u kterých
pedagogové
prezentovali jednotlivé studijní
obory
a odpovídali na případné dotazy. Také
zde bylo vytvořeno zázemí
pro focení a zájemci měli možnost

nechat se vyfotit v taláru a fotku si
odnést na památku s tím, že pokud
studenti na naší fakultě skutečně
získají diplom, mohou si porovnat,
jak jim slušel talár dříve a nyní.
Tato letošní novinka se mezi přítomnými těšila velkému zájmu
a taláry tzv. rychlostí blesku měnily
své majitele.
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Z dění na fakultě

V malém sále pak zástupci fakulty seznámili zájemce o studium
s podmínkami přijímacího řízení,
možností studia v zahraničí, ubytováním na vysokoškolské koleji,
volnočasovými aktivitami a mnoho
dalších. V závěru děkan fakulty vylosoval vítěze vědomostní soutěže
a také předal ocenění vítězům tematicky zaměřené soutěže vyhlášené v rámci projektu spolupráce se
středními školami.
Závěr akce byl věnován prohlídce
učeben, studovny a dalších prostor
fakulty, které nejsou studentům ani
široké veřejnosti běžně přístupné.
Den otevřených dveří proběhl
úspěšně a organizátoři děkují všem,
kteří se na tomto úspěchu podíleli.

Den doktorského studia se těší velkému zájmu

D

oktorské studium má na fakultě dlouholetou tradici. Bylo zahájeno v akademickém roce 2004/2005 ve
studijním programu Ekonomika a management, studijní obor Podniková ekonomika a management a za
deset let jej absolvovalo celkem 49 uchazečů, kteří získali mezinárodně uznávaný titul doktora filosofie
Ph.D. Tento titul je znakem získání nejvyššího stupně vysokoškolského vzdělání a prokazuje schopnost jeho
nositele aktivně pracovat ve vědě a výzkumu. V současné době studuje doktorské studium u nás 74 studentů
v kombinované nebo prezenční formě.
Dne 18. března 2015 se konal již třetí den doktorského studia, na kterém byl uchazečům o doktorské studium
představen studijní program, jeho náplň a podmínky přijetí do studia. V letošním roce byl tento Den opravdu
významný. Garant studijního oboru mohl totiž jeho účastníkům oznámit, že fakulta získala novou akreditaci
doktorského studia pro studijní obor Podniková ekonomika a management na maximálně možnou dobu 8 let až
do roku 2023 a seznámil je se změnami, které nový obor přináší.
Doktorské studium na naší fakultě je zaměřeno na vzdělávání odborníků s vědeckým přístupem k řešení jak
teoretických, tak praktických otázek podnikové ekonomiky a managementu ve všech základních funkčních
oblastech podniku. Absolvent nalezne uplatnění jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník na vysokých
školách, ve vědecko-výzkumných ústavech, v konzultačních organizacích nebo přímo v řídicí praxi podniků ve
funkcích manažerů na vyšším stupni řízení jak v České republice, tak i v zahraničí.
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Nový studijní obor bude otevřen od akademického roku
2015/2016, tedy od letošního září, přihlášky je možné podávat do 14. srpna 2015 a přijímací řízení proběhne 10.
září 2015, bližší informace jsou uvedeny na webovských
stránkách Ústavu doktorských studií.
Studium v doktorském studijním programu probíhá podle
individuálního studijního plánu pod vedením školitele a je
ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje
nebo k samostatné teoretické činnosti. Státní doktorskou
zkoušku by měl student složit nejpozději do konce 3. ročníku studia. Studium probíhá v rámci kreditového systému
ECTS a během studia musí student získat 240 kreditů.
Nový studijní obor má řadu novinek a klade na studenty
vyšší nároky, obvyklé na jiných vysokých školách. Tou nejdůležitější novinkou je standardní doba studia, která
byla prodloužená z 3 let na 4 roky. To znamená, že studenti prezenční formy studia mohou na fakultě studovat
o rok déle a po celou dobu studia pobírají stipendium. Pokud do 4 let studium úspěšně neukončí, mohou přejít
do kombinované formy studia a celková doba studia se tak prodlužuje na 7 let. Další změny se týkají části
studijní i vědecko-výzkumné.
Během studia student plní studijní povinnosti, tj. absolvuje teoretické předměty povinné, jako je ekonomická
teorie, matematicko-statistické metody v ekonomii a metodologie vědecké práce, a dále 2-3 povinně volitelné
předměty podle zaměření jeho doktorské práce, např. metody strategického řízení, finanční řízení podniku,
management inovací, marketing a řízení vztahů se zákazníky, personální management, manažerské informační
systémy, banky a finanční trhy nebo účetní a daňové systémy. Součástí studijních povinností je také prokázání
znalosti anglického jazyka vystoupením na konferenci či semináři.
Vědecko-výzkumnou způsobilost prokazuje student zapojením do výzkumných projektů a publikační činností
jako výsledku svého teoretického bádání a výzkumu a aktivní účastí na konferencích. Předpokládá se, že student vystoupí nejen na konferencích doktorandů, které vysoké školy pro své studenty připravují (na SU OPF
je to tradiční konference pořádaná počátkem listopadu, v letošním roce proběhne již 8. ročník dne 5. listopadu
2015), ale také na mezinárodních konferencích doma nebo v zahraničí.
Publikační činnost zahrnuje publikace ve sbornících na domácích a zahraničních konferencích, publikace v monografiích a zejména publikace v recenzovaných vědeckých časopisech. Novinkou je zvýšení nároků na publikování právě ve vědeckých časopisech, které musí být zařazeny do významných světových databází a zde se jako
samozřejmost předpokládá publikování v anglickém jazyce.
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Během prezentace byli účastníci seznámeni také s tématy disertačních prací, které si mohou zvolit a s podmínkami přijímací zkoušky, která probíhá formou rozpravy k tématu disertační práce na základě tezí, které uchazeč
uvedl v přihlášce ke studiu a ověřuje znalosti ekonomické teorie, matematických metod a oboru. Její součástí
je samozřejmě prokázání znalostí anglického jazyka.
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Během studia plní student i další odborné úkoly, které zahrnují studijní a výzkumný pobyt v zahraničí (u studentů prezenční formy studia se pokládá za samozřejmost) a řešení výzkumného akademického nebo podnikatelského projektu, které je povinné. Pro studenty prezenční formy studia je také povinné pedagogické působení,
tj. vedení seminářů/cvičení v souladu s individuálním plánem a vedení bakalářských prací. Zde je novinkou
možnost získat kredity právě za tyto činnosti.

A jak mají postupovat zájemci o doktorské studium? Zvolte si téma podle seznamu témat na webu Ústavu
doktorských studií, oslovte školitele a u prezenčních studentů vedoucího katedry, prostudujte zaměření tématu
– najděte literaturu, odkazy na webu, připravte teze k přijímacímu řízení, konzultujte se školitelem a připravte se
na přijímací zkoušku. Pokud jste se poctivě připravovali na inženýrské státnice, máte jistě dostatečné odborné
znalosti k tomu být úspěšní.
Fakulta má velký zájem o studenty doktorského studijního programu a pro nadané zájemce, kteří se chtějí dále
odborně rozvíjet zejména v prezenční formě studia, se otevírají nové možnosti poznávání v národní i mezinárodní
vědecké komunitě. Studium a získávání znalostí jsou zaručeným vkladem do naší budoucnosti a znalosti, které
jsme získali, nám nikdo nemůže vzít. Pamatujme, že „non progredi est regredi“ (nejít vpřed, znamená jít vzad).
prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.

Předávání nových poznatků z oblasti lázeňství,
hotelnictví a turismu

K

am se vlastně posunul cestovní ruch? Mají vůbec investice a granty nějaký efekt na jeho rozvoji? Co se
kde dělá, aby byl živější? A jak nejlépe lákat turisty právě k nám? A kolik jich vlastně Českou republiku
navštíví?

I to byly otázky, na které hledali odpovědi účastníci 4.mezinárodní vědecké konference Aktuální trendy
v lázeňství, hotelnictví a turismu, konané 9. a 10. dubna v Táboře. Na jejíž organizaci se podílely Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné spolu s Ústavem
lázeňství gastronomie a turismu Slezské univerzity
v Opavě, který má právě v Táboře své výukové a konzultační středisko. Mezi hosty nechyběl ani Ing. Václav
Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České
republiky či dr. Nora Dolanská, ředitelka Prague City
Tourism, která získala v roce 2014 ocenění Osobnost
cestovního ruchu – Holiday World Award.
Na konferenční platformě se ve třech jednacích sekcích diskutovalo o řadě aspektů, které turistický ruch
provázejí. Zazněly příspěvky o několika oblastech turistických regionů, o rozvoji destinačních managementů, o investicích a dotacích pro cestovní ruch, o vlivu
nadnárodních společností na regionální cestovní trhy
a mnohém dalším. Protože v sále převažovali vědečtí pracovníci a výkonní pedagogové vysokých škol
a univerzit, nevyhnula se debata ani oblasti vzdělávání
či sepjetí s praxí.

Na konferenci se objevilo i na Opavsku tolik skloňované téma regionálních gastronomických tradic. Jednou
z přednášejících, kteří se na tuto významnou oblast
zaměřili, byla dr. Anna Šenková z Prešovské univerzity
v Prešove. „Kulinárna kultúra je významnou súčasťou
kultúrneho dedičstva každého národa a tedy dôležitý
komponent kultúrneho turizmu,“ připomněla na úvod
svého vystoupení věnovanému především současnému
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stavu kulinářských tradic na Slovensku. Neopomenula
ani malý výhled do budoucnosti: „Národné a regionálne gastronómie sú v súčasnosti v dôsledku globalizácie ovplyvňované rôznymi novými trendmi. Pre budúce
generácie je potrebné zachovať aspoň istý stupeň národnej originality v strave ako súčasti etnickej a kultúrnej identifikácie.“ Naopak Ing. Alice Šedivá Neckářová
z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě se věnovala jinému palčivému tématu dnešní gastronomie – celiakii.
„Pokusila jsem se analyzovat spokojenost celiaků, tedy
nemocných, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu,
s nabídkou v hromadných stravovacích zařízení otevřeného typu, tj. restauracích, v České republice a to
v návaznosti na nové Nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU. Jedná se o velmi aktuální téma,“ popsala svůj příspěvek. S gastronomií také bezprostředně
souvisel příspěvek čtyř zástupců Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, kteří představili kolegům zajímavý průzkum na téma propagace českých výrobků na
regionálním trhu potravin a znalost regionální značky.
Budeme-li hledat oblast, které se účastníci konference věnovali přece jen trochu intenzivněji, bude to lázeňství. Příspěvků na toto téma bylo hned několik.
Například problematice typologie lázeňských míst
v České republice se věnovala doktorka Eva Vavrečková, vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu
Slezské univerzity. Ve své široké analýze a následné
komparaci vyšla z pojmů uváděných v tzv. lázeňském
zákoně. Ty následně implementovala na realitu současného českého lázeňského trhu. Doc. Pavol Plesník
se zase věnoval udržitelnosti cestovního ruchu z pohledu interakce s životním prostředím a jako modelový příklad použil právě slovenské lázně. JUDr. René
Petráš z Právnické fakulty Univerzity Karlovy svým
kolegům hlouběji představil právní aspekty cestovního
ruchu a lázeňství v České republice. Nepřekvapí tedy,
že součástí konference byla také návštěva Lázní Třeboň s vycházkou na hráz rybníka Rožumberk.
Hovořilo se i o dnes tolik diskutovaném tématu dostupnosti turistických míst. Zatímco se Ing. Jiří Dušek z Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých
Budějovicích zaměřil na dopravní obslužnost jako celek,
Ing. Dagmar Zorková ze Slezské univerzity se pokusila
o hlubší analýzu bezbariérovosti přístupnosti turistických cílů v České republice a zdůraznila například i dodnes neexistující jednotnost informačních piktogramů
a popisů určených osobám s hendikepy.
Na poslední z otázek zmíněných v úvodu ve svém příspěvku věnovaném rozvoji destinačního managementu
v České republice odpověděl doc. Jiří Vaníček, jinak
předseda organizačního výboru konference: „V loňském roce poprvé počet turistů, kteří přijeli do České
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republiky, překročil hranici osmi milionů. Český statistický úřad odhaduje, že by to mohlo být až milionů deset, dva miliony však jdou nejspíš jako šedá ekonomika
mimo evidenci,“ naznačil doc. Vaníček, že také v turistickém ruchu najdeme takové, kteří nehrají úplně

poctivě. „Třeba tím, že někteří z podnikatelů vydělávajících na cestovním ruchu, neplatí povinné rekreační
nebo lázeňské poplatky,“ upozornil na jeden z častých
nešvarů. Na druhou stranu ale zdůraznil celou řadu
pozitivních aspektů organizace turistického ruchu, jakými jsou partnerství a podpora, často i přesahující
hranice jednotlivých zemí.
Konference ve svém poslání splnila předpoklady pořadatelů na jedničku. Svědčí o tom i vydaný sborník,
který obsahuje třicet pět konferenčních příspěvků,
mezi nimiž nechybí ani ty, věnující se stavu turistického ruchu v zemích Evropy. Problematiku svých zemí
zde popsal např. prof. Ivan Obreshkov z University of
Food Technology v bulharském Plovdivu nebo mgr
Marcin Popiel z Jagiellonian University v polském
Krakově. Na mezinárodní scénu se pak zaměřila take
doktorka Darina Ňakatová z Prešovskej univerzity
v Prešove nebo dr. Iveta Hamarneh z Vysoké školy
obchodní v Praze, která poukázala na rozvojové země
jako na významné „hráče“ v mezinárodním cestovním ruchu. Právě sborník konference nejlépe dokumentuje rozsah celého táborského setkání, ale také
snahu všech zainteresovaných přispět svým dílem
k rozvoji a zkvalitnění cestovního ruchu ve svých zemích.

N

edílnou součástí každého akademika je publikační činnost o jeho výzkumu a podle jejího rozsahu a kvality se hodnotí vědeckovýzkumná úroveň a vyspělost jak jednotlivců, tak celých výzkumných organizací.
Snahou vedení Obchodně podnikatelské fakulty je motivovat všechny akademiky a také studenty zejména
v doktorském studiu k publikační činnosti. Za tím účelem byly pro hodnocení publikační činnosti za rok 2014
vypsány dvě soutěže.

Soutěž o cenu děkana SU OPF za významnou publikační činnost v roce 2014 je urče-

na pro jednotlivce a jejím cílem je přispět ke zvýšení
prestiže SU OPF v oblasti vědy a výzkumu. Ocenění

se uděluje za publikované vědecké a jiné práce v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace
v daném kalendářním roce vyhlášení soutěže. Soutěž
je určena jak pro akademické pracovníky (zaměstnance SU OPF), tak pro doktorandy.
Akademičtí pracovníci soutěží ve dvou kategoriích:
a) odborná monografie; b) příspěvek ve vědeckém časopise. Do kategorie „Odborná monografie“ byly podány dvě přihlášky a první místo získala Ing. Beáta Blechová, Ph.D. s monografií s názvem „Efektivní daňové
zatížení korporací a jeho souvislosti s problematikou
daňové konkurence a daňové harmonizace v Evropské
unii“.
V kategorii „příspěvek ve vědeckém časopise“ bylo podáno celkem 5 příspěvků v impaktovaných časopisech.
Na prvním místě se umístil prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. s příspěvkem Incomplete Fuzzy Preference
Matrix and Its Application to Ranking of Alternatives
v americkém časopise International Journal of Intelligent
Systems, na druhém místě skončila Ing. Iveta Palečková, Ph.D. se spoluautorem prof. Ing. Danielem Stavárkem, Ph.D. s článkem Concentration and competition
in the banking sector of Turkey v rumunském časopise Amfiteatru Economic Journal. Konečně na třetím
místě se umístila dvojice Ing. Michaela Roubíčková,
Ph.D. a Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. s článkem Impacts
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Předáno ocenění za publikační činnost

of selected NACE industries’ foreign ownership on the
Czech economy v českém časopise E+M Ekonomika
a management.
Do soutěže doktorandů, která probíhá
pouze v kategorii příspěvek ve vědeckém časopise, byly podány 4 přihlášky.
První místo obsadila Ing. Lucie Zotyková se spoluautorem prof. Ing. Karel
Skokanem, Ph.D. s článkem Evaluation
of Business Clusters Permormace During its Lifecycle, který byl publikován
v českém časopise Acta universitatis
agriculturae et silviculturae Mendelianae
brunensis, druhé místo obsadila Ing. Lucie Tomanová se spoluautorem prof.
Ing. Danielem Stavárkem, Ph.D. s článkem Is the Region of Visegrad Countries
on the Track to the Euro Area? Recent
Evidence from the Real Convergence
Perspective v ruském časopise Economy
of Region. Oba časopisy jsou zařazeny
v databázi Scopus. O třetí místo se podělili Ing. Jana Šimáková a Ing. Martin Klepek, každý
s článkem publikovaném v českém vědeckém časopise.
Ocenění vítězným autorům bylo předáno na prvním
zasedání vědecké rady fakulty dne 29. 4. 2015.
Druhou publikační soutěží je

činnost kateder.

soutěž Publikační

Základním informačním
zdrojem soutěže je evidence
publikační činnosti v příslušném informačním systému za
daný kalendářní
rok. Jednotlivé
druhy publikací
všech členů katedry, kteří byli
na SU OPF zaměstnaní alespoň 6 měsíců, jsou obodovány podle specifických kritérií pro každý typ publikace a sečteny. O pořadí kateder rozhodne průměrný
počet bodů na jednoho člena katedry.
Při hodnocení publikační činnosti za rok 2014
se na prvním místě umístila Katedra financí
a účetnictví s hodnotou 53,27 bodů na pracovníka,
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přitom nejvíce bodů získal prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph. D. Na druhém místě v soutěži kateder
skončila Katedra informatiky a matematiky s hodnotou 36,09 bodů na pracovníka, nejvíce bodů získal
Mgr. Jiří Mazurek, Ph.D. Konečně na třetím místě
skončila Katedra podnikové ekonomiky a managementu se ziskem 28,63 bodů na pracovníka, kdy nejvíce
bodů na katedře získal prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Ocenění katedrám bylo předáno na zasedání Kolegia
děkana dne 22. 4. 2015.
Všem oceněným blahopřejeme!
prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.

Na fakultě přednášeli odborníci z praxe

Prodejna jako místo uspokojování potřeb zákazníků

V

rámci předmětu Ekonomika obchodu se konala ve čtvrtek 23. dubna 2015 na karvinské fakultě přednáška odborníka Ing. Bohumíra Přebindy (technického ředitele v Beskydských uzeninách a.s., nezávislého konzultanta v oblasti intuitivního marketingu ve
firmě ATOZ a designera prodejen v poradenské firmě IntaPLASTIC) s názvem „Projekt
maloobchodní jednotky“. Přednášky Ing. Přebindy se na fakultě konají pravidelně a zprostředkovávají studentům zajímavé příklady z obchodního podnikání a řešení prodejen tak, aby co
nejlépe vyhovovaly zákazníkům a současně přinášely očekávaný ekonomický efekt podnikatelům. Projektování maloobchodních jednotek je pro studenty téma aktuální. Napomůže jim
při zpracování seminárních prací, poskytne jim také možnost srovnání teorie s praxí právě
v oblasti řešení prodejen. Studenti pak mají možnost při praktických úkolech v terénu porovnat poznatky teorie s praxí u konkrétního maloobchodu.
Přednáška Ing. Přebindy byla zaměřená na nejdůležitější faktory, které mají vliv na podobu prodejny a její
dispoziční řešení, včetně designu prodejny a rozmístění
zboží na prodejní ploše. Přednášející velmi vhodně spojil
externí a interní faktory tvorby projektu maloobchodní
jednotky. Seznámil studenty se základními požadavky na tvorbu projektu
prodejen a současnými trendy. Hovořil o účelnosti a efektu investice,
o exteriéru i interiéru prodejen, barvách, osvětlení a dalších designových
aspektech, které vytvářejí to pravé pohodlí při nákupu zboží a posilují
motivaci zákazníků. Výklad doplnil zajímavými příklady vybraných objektů
prodejen před a po jejich rekonstrukci. Ing. Přebinda nebyl na naší fakultě
poprvé a věříme, že ani ne naposled.

Cílem je být jedničkou na trhu

V
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úterý 28. dubna 2015
proběhla v rámci předmětu Mezinárodní marketing
přednáška Ing. Michala Števuly,
marketingového ředitele z firmy
BORCAD cz s.r.o. a také absolventa naší Obchodně podnika-

telské fakulty v Karviné. Počátek
přednášky byl věnován představení
firmy vyrábějící křesla pro kolejovou techniku. Jedná se o jediného
českého dodavatele pro vlaky Pendolino či Leo Express. Firma dále
vyrábí medicínská křesla, za která

také obdržela cenu za design „Red
Dot“. Těmto dvěma na sobě nezávislým odvětvím se firma věnuje
z důvodu jejich vzájemné nezávislosti, což má vliv například na stabilitu v době krize apod.
Dále Ing. Števula seznámil přítomné s filosofií firmy „být jedničkou
v prodávaných segmentech“. Druhá firma v pořadí tzv. „dvojka“ již
musí bojovat cenou a nerealizuje
ideální marže. Během přednášky
bylo studentům vysvětleno, jak se
co nejlépe dané filozofii přiblížit
aktivním vystupováním na trzích.
Byla popsána vývojová fáze nových
produktů, jaká je úloha marketérů
v jednotlivých krocích, jak důležité
je myslet na zákazníka při celém

tomto procesu. Veškeré fáze byly
studentům vysvětleny na celé řadě
fotografií a praktických příkladech.
Po vývoji nového produktu je třeba jej nacenit, distribuovat a komunikovat. V této části přednášky
bylo přehledně popsáno, jak v rámci mezinárodního marketingu respektovat jednotlivá specifika trhu
a úspěšně realizovat svůj business
po celé planetě, vše opět vysvětleno na praktických ukázkách.
Přednáška byla velmi zajímavá,
vtipná a studenti během ní aktivně vystupovali. Děkujeme Ing. Števulovi za její realizaci, studentům
za účast a srdečně všechny zveme na další přednášky odborníků
z praxe.

Hodnocení fakulta roku

A

nketa s názvem „Fakulta roku“ je průzkumem mezi studenty
a absolventy vysokých škol v České republice, jak se jim na
jejich vysoké škole či fakultě studuje nebo studovalo. Anketu
od roku 2011 pořádá Asociace studentů a absolventů. Do ankety se
v letošním roce zapojilo celkem na 23 tisíc studentů a absolventů,
kteří hodnotili vysokou školu nebo fakultu v pěti základních kategoriích (kvalita výuky, příprava do praxe, studijní prostředí, atmosféra, spontánní spokojenost s fakultou).
Obchodně podnikatelská fakulta se umístila na osmém místě mezi veřejnými vysokými školami s ekonomickým
zaměřením. Počet hlasujících dosáhl 329 a výsledná známka dosáhla hodnoty 4,2 (číslo 5 je max. hodnota
spokojenosti s danou vysokou školou či
fakultou).
Všem, kteří svým hlasem podpořili naší
fakultu, děkujeme.
Pořadí vysokých škol v jednotlivých letech
a další informace naleznete na: http://
www.fakultaroku.cz/.
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Studenti si přivezli z konference třetí místo

J

iž po šesté se konala 15. - 16. dubna dvoudenní mezinárodní konference destinačního marketingu AdCamp 2015 ve Zlíně. Tato událost nabídla účastníkům necelé dva dny plné marketingu, zahraničních hostů
a hlavně emocí. A proč zrovna emocí? Celá konference byla právě na téma emoce. O ty jde, když se řekne
turismus a marketing. Pokud chceme zaujmout, musíme zapůsobit na emoce.
První den byl rozdělen do čtyř bloků. První měl název
„Turista pod drobnohledem,“ kde se pódia ujali známé
osobnosti jako František Paikrt, Hynek Špinar, Kristers Krafts či Tomáš Blabla. V druhém na téma „Chybí
turismu kreativní reklama?“ jsme viděli Carla Capalba,

komunikace.
V rámci necelých 24 hodin a s minimálním časem
na spánek jsme vytvořili projekt s názvem „Rockoslez plnej hvězd.“ Navrhli jsme marketingovou kampaň a druhý den ráno odprezentovali. V prvním kole
nás bylo šest týmů a čtyřčlenná porota mající za úkol
vybrat tři nejlepší projekty, které postoupí na hlavní
„stage“ do největšího kongresového sálu, co jsem kdy
měl tu možnost navštívit. Už jenom to monstrózní
jeviště mi nahánělo hrůzu. No a světe div se, byli jsme
vybráni mezi tři nejlepší projekty. Začalo mi bušit srdce při představě jít na jeviště a předvést co v nás je.
Ale přežili jsme to. Byla to úžasná zkušenost, na kterou nezapomeneme.
Z konference jsme si odvezli třetí místo, zkušenosti
k nezaplacení a hlavně hrdost a zkušenost, že i když

Petra Vlasáka, Danu Potočkovou a Wadima Strielkowkieho. V dalších dvou blocích se jednalo o emocích ve službách služeb a digitálním světě a interfacu.
Na druhý den byly připraveny workshopy na kreativní
reklamu, IC a provozovatelé služeb, Jak využít emocí při tvorbě produktu turismu, Vytvoření zadání pro
weby zabývající se turismem.
A proč vlastně píšu o této konferenci? S Patrikem
Kováčem jsme měli možnost se této konference zúčastnit. A ne jenom zúčastnit se, ale aktivně se podílet v programu „Studentská sekce,“ což je vlastně
soutěž pro studenty vysokých škol. Škola nás tedy
vyslala, abychom ukázali co v nás je. Dostali jsme zadání, ve kterém stálo, že máme vypracovat projekt,
kde z neúspěšné či nevyužité kulturní či sportovní události vytvoříme atraktivní turistickou zajímavost. Záhy
jsme zjistili, že jsme jediní, co ještě studují bakaláře
a taktéž jediní co studují jiný obor než Marketingová
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nejsi přímo odborníkem v daném oboru, díky kreativitě, spolupráci a úsilí můžeš dokázat, že máš na to
být úspěšný.
Daniel Rakowski a Patrik Kováč, studenti 2. ročníku
oboru Hotelnictví

J

iž posedmé uspořádala katedra financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity
ve spolupráci s Českou národní bankou a letos i městem Karviná soutěž finanční gramotnosti pro studenty
středních škol. Z téměř 80 zaslaných esejí na téma “Jak finančně (ne)gramotné je Česko?“ vyhodnotila
porota jako nejlepší práci Kláry Kolomazníkové z Gymnázia Čajkovského v Olomouci.

Cenu za druhé místo získal Jiří
Pastrňák z Obchodní akademie
Krupkovo náměstí v Praze a na
třetím místě se umístila Martina
Tvrzová z Gymnázia Jihlava.
Vyhodnocení
esejí
probíhalo
ve třech kolech, přičemž v posledním kole hodnotila pětičlenná komise deset nejlepších prací. V komisi zasedli dva zástupci SU OPF
a ČNB a jeden zástupce Statutárního města Karviná.
„Prvním důležitým finančním rozhodnutím člověk čelí právě v dobách
studia, a proto mají středoškolští
studenti v diskuzi o finančním vzdě-

lávání nezastupitelné místo. ČNB
trvale přikládá velký význam všem
aktivitám vedoucím ke zvýšení finanční gramotnosti obyvatelstva.
Platí totiž, že čím jsou spotřebitele
vzdělanější, tím lépe fungují finanční trhy,“ uvedl člen bankovní rady
ČNB Jiří Rusnok.
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Jak finančně (ne)gramotné je Česko?

město Karviná náměstek primátora
Lukáš Raszyk a poslanec Evropského parlamentu Evžen Tošenovský.

Autory vítězných prací
ocenili a finanční odměnu
předali na pobočce ČNB
v Ostravě děkan Obchodně podnikatelské fakulty
Slezské univerzity Daniel
Stavárek, člen bankovní
rady Jiří Rusnok, ředitel
pobočky Ilja Skaunic, za
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Co pro nás připravilo oddělení zahraničních
styků

V

letním semestru studuje na naší fakultě v rámci studijního programu Erasmus Plus celkem jedenáct zahraničních studentů. V tomto semestru přijeli převážně z
Turecka a jedna studentka z irské Tallaght University. Cílem
oddělení zahraničních styků je vytvořit takové prostředí, aby
studenti ze zahraničí rádi přijížděli studovat na SU OPF.
V rámci volnočasových aktivit členové Erasmus Club připravují různé výlety ať už v rámci regionu nebo ČR. Výhodou
našeho regionu je blízkost hranic s ostatními zeměmi a tak je
možno cestovat do blízkého Polska, Slovenska či Rakouska.
Díky bezplatným jízdenkám, které slovenské dráhy nabízejí
studentům, tak mohou procestovat tuto zemi v hojné míře.
Vzhledem k destinacím odkud současní zahraniční studenti
pocházejí, je pro ně velkým zážitkem, když mohou navštívit více zemí na
tak krátké vzdálenosti. Zahraničním studentům se u nás líbí a často si
prodlužují svůj studijní pobyt anebo se k nám vracejí a absolvují na naší
fakultě praxi.
Oddělení zahraničních styků připravuje pravidelná neformální setkání
s cílem seznámit je s našimi tradicemi a zvyky, a to formou připravených
prezentací a písní, ale také se naopak dozvědět o tradicích jejich zemí.
V zimním semestru se tak studenti seznamují s tradicemi vánočních
svátků. Letní semestr je pak věnován Velikonocům. Studenti vždy obdrží
malé dárky vždy podle daného svátku. Vždy se jedná o velmi příjemný
podvečer, kterého se účastní nejen studenti a členky oddělení zahraničních styků, ale také zástupci vedení fakulty.

Hody, hody – dobrý, dobrý
Ve čtvrtek 2. dubna připravilo oddělení zahraničních
styků pro zahraniční studenty pobývající na naší fakultě Velikonoční podvečer. Přítomné přivítaly velikonočně ozdobené stoly s pohoštěním a balíček „koleda“
s překvapením a sladkostmi pro každého z nich bez
rozdílu pohlaví.
Petra Klopcová (studentka fakulty) připravila krátkou
prezentaci o původu Velikonoc a zvycích vážících se
k tomuto svátku v naší zemi. Proděkan pro zahraniční
styky Michal Tvrdoň pak s dovolením irské studentky
a k bezmeznému veselí tureckých studentů předvedl
praktické využití karabáče. Tímto podal názorný vý-
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klad Erdemovi z Turecka, který si tento karabáč zakoupil na místním trhu, aniž by věděl, k čemu vlastně
slouží.
Akce pořádaná oddělením zahraničních styků měla
velký úspěch. Studentům se velmi líbily názorné ukázky tradic i velikonočních koled. Měli jsme rovněž snahu je naučit tu nejznámější: „Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň
bílý, slepička vám snese jiný…” Pro většinu z nich to
však byl velký jazykolam a tak se s námi nakonec rozloučili jedním šlehnutím pomlázky a koledou „hody,

hody – dobrý, dobrý“.

www.opf.slu.cz/ozs

Výběrové řízení první krok na cestě do zahraničí

V

e dnech 23. - 24. března 2015 probíhala na fakultě výběrová
řízení na zahraniční studijní a praktické pobyty pro akademický rok 2015/2016. Oddělení zahraničních
styků obdrželo celkem 76 přihlášek od studentů všech forem studia. Komise u uchazečů posuzovala zejména jejich motivaci,
předpoklady k úspěšnému zahraničnímu
pobytu, schopnost adaptace na nové
prostředí a dosavadní studijní výsledky.
Díky novému programu Erasmus Plus
někteří uchazeči využili možnost čerpání až 12 tzv. Erasmus měsíců pro jeden studijní cyklus, a tak v duchu hesla
„Once Erasmus, Always Erasmus“ před
komisi předstoupili již poněkolikáté.
Část výběrového řízení probíhala i v cizím jazyce
zvoleném v závislosti na vybrané destinaci. Členové oddělení pro
zahraniční styky a zástupci z řad studentů, kteří již sami absolvovali část svého studia v zahraničí, tak měli možnost zaslechnout
angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, ruštinu,
dokonce i japonštinu.

Komise pro další akademický rok vybrala celkem 15 studentů na
praktické pobyty a 54 studentů na studijní pobyty. Před samotným výjezdem všichni úspěšní uchazeči absolvují kurz „Preparatory
Course for Student Mobilities“. Cílem kurzu je jejich kvalitní příprava na pobyt v zahraničí nejen z hlediska jazykových dovedností, ale
také z pohledu jiných znalostí a kompetencí nutných pro pobyt v cizí
kultuře. Kurz byl zařazen do seznamu volně volitelných předmětů na
OPF s kreditovou dotací 3 ECTS.
Všem vybraným studentům gratulujeme, přejeme šťastnou cestu
a úspěšný zahraniční pobyt.
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Úspěšný rozvoj mezinárodní spolupráce ve
Finsku a Francii

Z

ahraniční spolupráce v rámci
akademické sféry může mít
podobu různých a navzájem
propojených aktivit. Jako důkaz lze
uvést mezinárodní projekt Erasmus Intesive Programme ECMT
(Effective Communication in Multicultural Teams). Plány na jeho
přípravu vznikly během učitelské
mobility ve finském Joensuu. Právě
zde se zásluhou dr. Krystyny Heinz
do těchto jednání už od počátku
zapojila jako jedna z partnerských
institucí také Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity.
Projekt samotný byl zahájen v roce
2012 za účasti studentů a pedagogů následujících šesti evropských
univerzit: Université Jean Monnet,
Roanne Institut of Technology
(Francie), Technische Hochschule

Wildau (Německo), Fachhochschule Salzburg GmbH (Rakousko),
University of Tartu (Estonsko),
Karelia University of Applied Sciences (Finsko) a Slezská Univerzita
v Opavě, SU OPF v Karviné.
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Po tři roky skupiny šesti studentů
z uvedených škol v průběhu dvoutýdenních intenzívních kurzů pracovaly v multikulturních týmech na
přípravě společného výstupu. Studenti se kromě toho účastnili tematických přednášek i workshopů,
jež se zaměřovaly např. na proble-

matiku týmové práce, překonávání stereotypů, proměny evropské
identity, vedení pracovních porad,
přípravu projektové dokumentace
či nácvik prezentačních dovedností.
V jednotlivých mezinárodních skupinách studenti současně připravovali vlastní projekty, které prezentovali v závěru kurzu. Studenti
(a rovněž učitelé) zde mohli poznat
rozmanité přístupy ve výuce, ale
také dostali příležitost seznámit se
s novými lidmi, jinými kulturami a
mohli zlepšit i své komunikační dovednosti. Za SU OPF v rolích lektorů vystupovali členové někdejší
katedry společenských věd PhDr.
Krystyna Heinz, Mgr. Irena Orszulik, Ph.D. a Mgr. Lubomír Nenička,
Ph.D.
Posledním ročníkem
projektu, jenž se uskutečnil ve Finsku v únoru 2014, však kontakty mezi jednotlivými
školami neskončily. Na
jaře a na podzim téhož
roku se sešli někteří kolegové z původní
sestavy (z české strany Lubomír Nenička)
při nových jednáních
v německém Wildau
a francouzském Roanne. Při těchto setkáních se začala rodit
nová forma spolupráce, která by mohla zahrnovat společné kurzy
vyučované na jednotlivých univerzitách na půdorysu programu ECMT.
Jakkoli konečná podoba
této kooperace zůstává
předmětem dalších jednání,
poslední schůzka ve Francii
přinesla pro SU OPF zcela
konkrétní výsledek. Bylo jím
uzavření partnerské smlouvy s Univerzitou Jeana Monneta v St. Etienne a v jejím rámci s Technologickým
Institutem v Roanne. Brzy
po
podepsání
zmíněné
smlouvy zavítal už v dubnu

2015 do
Karviné
docent
Nicolas
Bar baro u x
jako první zástupce své školy v
rámci učitelské mobility. Francouzský host během týdenního pobytu
přednášel v kurzech připravovaných
katedrou ekonomie a veřejné správy. Tématy jeho přednášek byly
analýzy krize z roku 2008 a také
její srovnání s příčinami a dopady
tzv. Velké deprese z roku 1929.
Pozitivní dojem, který se Nicolas
Barbaroux ze své návštěvy odvážel, potvrzuje i jeho zájem navštívit
Karvinou opět v rámci akce připravované oddělením pro zahraniční
styky.
Kontakty navázané na projekt
ECMT tak otevírají prostor pro
užší spolupráci s vysokými školami
z různých koutů Evropy. Případné
vytváření společných kurzů by mělo
spojovat prohlubování teoretických
poznatků (zaměřených na oblast
interkulturní komunikace či proměn evropské společnosti v širších
souvislostech) s praktickými dovednostmi, zahrnující rovněž získávání
zkušeností z podnikatelské praxe.
Současně se rozšiřuje dosavadní
nabídka zahraničních mobilit a tím
se posiluje perspektiva mezinárodních aktivit SU OPF.

M

nozí jste nás viděli při práci, další jste již zhlédli
některý z našich výtvorů. Jsme OPF TV, tedy
informační video kanál Obchodně podnikatelské
fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě. Existujeme zhruba 2 roky a celou dobu jde o formát studenti, pro studenty. Snažíme se být v kontaktu s vedením školy, abychom byli co nejlépe informování o všem důležitém, co se na naší
alma mater chystá.
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Z činnosti OPF TV

Když před zmíněnými dvěma lety Jan Dittrich, autor myšlenky na vznik informačního kanálu naší fakulty, přednesl svou vizi vedení fakulty, setkal se s kladným
přijetím. Podařilo se mu získat potřebné vybavení a vznikly tak první reportáže. Ani
on sám si ale určitě nepředstavoval, že bude naše televize natolik úspěšná a že v současnosti dokáže zaměstnat tři studenty.
Postupem času také přišly nové pořady a tak kromě reportáží natáčíme také přednášky a především pořad Na slovíčko. Ten je nepochybně
našim nejúspěšnějším pořadem. Jeho hosty bylo celé vedení fakulty
z období děkana Tuleji, ale i několik zajímavých a mnohdy známých osobností, které
naši fakultu navštívili.
Můžeme jmenovat bývalou herečku a především diplomatku Magdu Vášáryovou nebo
podnikatele a mecenáše Karla Janečka.
I nadále chceme přinášet další zajímavosti a důležité informace
o naší fakultě. Po změně vedení chceme například naše diváky
seznámit s novými tvářemi v řadách proděkanů. Rádi bychom
také vytvořili formát pořadu, ve kterém budou hosty sami studenti. Mezi námi studenty je totiž mnoho osobností se zajímavým příběhem, který by stálo za to natočit.
A jelikož studenti odchází a přichází, rádi se baví a také mnohdy studují, chtěli bychom touto cestou oslovit
ty, kteří by chtěli obětovat malé množství svého volného času ostatním studentům. Náš zatím tříčlenný tým
uvítá jakéhokoliv zájemce ať už se zkušenostmi či bez nich. Důležitý je zájem o naši fakultu a ochota tento
zájem šířit dál.
Pro všechny bez rozdílu pak platí, že nás najdete na
internetu, konkrétně na:

www.youtube.com/OPFTV

www.facebook.com/opftv
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K jakým změnám došlo v Akademické
poradně

O

d ledna 2015 došlo ke změně v zajišťování služeb Akademické poradny, pracoviště Karviná (dále jen
AP). Po dohodě s vedoucím akademické poradny v Opavě Mgr. Petrem Ryplem a vedoucím studijního
oddělení PaeDr. Jiřím Helešicem, Ph.D. nyní koordinuje a zajišťuje služby AP v Karviné referentka studijního oddělení Bc. Ingrid Jurčíková. Odborné poradenství a konzultace nadále zajišťují Mgr. René Pastrňák
a PaedDr. Božetěch Sivek.
Hlavním posláním akademické poradny je především pomoci uchazečům a studentům se specifickými potřebami, prostřednictvím nabízených služeb (poradenství a služby, funkční diagnostiky, zpracování doporučení k ISP
a modifikaci podmínek PZ, zajištění asistenčních služeb, zapůjčení kompenzačních pomůcek a SW, poskytování studijních materiálů k digitalizaci a přípravě pro braillský tisk, aj.). S cílem zohlednit vzdělávací potřeby
a zajistit tak vhodné podmínky pro jejich studium. V současné době AP v
Karviné eviduje jednoho uchazeče a 7 studentů se specificky vzdělávacími
potřebami.
Mezi aktivity AP v kariérní oblasti patří mimo spolupráci se zaměstnavateli také realizace seminářů a workshopů pro studenty.
V průběhu letního semestru proběhly již tyto semináře:

»»„Plánování kariéry – vstup na trh práce – 1. 4.
2015“ pod vedením personalistky Mgr. Petry Václavkové. Seminář poskytl studentům praktické rady v souvislosti s hledáním
a uplatněním se na trhu práce.

»»„Aktualizace sociální politiky – 14. 4. 2015“ – semi-

nář vedla sociální pracovnice Mgr. Pavlína Špačková, zúčastnilo
se celkem 30 studentů, seminář byl zaměřený na strukturu sociálního systému ČR, sociální dávky pro studenty VŠ.

Další plánovanou akcí v rámci Akademické poradny bude interaktivní
workshop se zástupci významné společnosti. Workshop se zaměří na spolupráci v kariérní oblasti v průběhu a po ukončení studia

Z činnosti Institutu
interdisciplinárního
výzkumu

V

minulém díle tohoto periodika jsme představili nově vzniklý Institut interdisciplinárního výzkumu. Nyní
přinášíme pár informací o jeho činnosti, která zasahuje do několika klíčových oblastí naší fakulty.
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V prvním kvartálu tohoto roku jsme úspěšně zavedli platformu Working papers, která slouží k rychlému
šíření výsledků výzkumu akademických pracovníků. V současnosti série obsahuje šest článků a mezi nejúspěšnější v počtu stažení z databáze Econpapers, je příspěvek mezinárodního týmu, jehož součástí byli kolegové
Tomáš Heryán a Iveta Palečková za naší fakultu a Nemanja Radić za Business School of Middlesex University
z Londýna. V připravovaném druhém vydání newsletteru IIV najdete mimo jiné také shrnutí výzkumu v českém

První projekty pro veřejnou správu a podnikatelský sektor jsme začali realizovat v malebné obci Vělopolí, která se stala vůbec naším prvním partnerem. Od té doby přibyly další dvě obce a dva podnikatelské subjekty,
pro které zpracováváme jednak strategický plán rozvoje
obce a také marketingové strategie. Do těchto aktivit
jsou mimo akademické pracovníky a doktorandy zapojeni také studenti bakalářského a navazujícího studia, kteří
se dle zařazení v jednotlivých projektech podílí na přípravě různých analýz a podkladů. To jim umožňuje prakticky uplatnit své nabyté znalosti již v průběhu studia.
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jazyce (bude k dispozici ke stažení na našem webu).

Na konci dubna jsme rozšířili naše webové stránky
o služby pro studenty a anglickou sekci pro partnery
ze zahraničních univerzit a výzkumných organizací. Náš
web již vidělo přes tři tisíce uživatelů a v průměru převažují noví nad těmi vracejícími se. Rovněž držíme nadprůměrné hodnoty v míře okamžitého opuštění webové
stránky. To znamená, že si návštěvníci náš web pozorně
procházejí. Pokud se chcete podívat i vy, stačí navštívit IIVOPF.CZ.

Z dění ve studentské organizaci Aiesec

C

o se aktuálně děje ve studentské organizaci AIESEC
Karviná? Naše pobočka zažívá intenzivní období složené ze
změny vedení, nových programů,
které nabízíme firmám i studentům
nebo například konferencí.

A co se bude dít v blízké době?
Jako každý semestr touto dobou
intenzivně pracujeme na rozvoji
studentů naší univerzity prostřednictvím zahraničních stáží. Právě teď vrcholí podávání přihlášek
a příprava studentů na výjezd ještě

tohle léto. Jedná se o dobrovolnické
stáže, které rozvíjí jazykové dovednosti. Zahraniční studenti pomáhají
tamní komunitě s jejich problémy,
pracují ve vícečlenných týmech
a tím získávají spoustu nových přátel po celém světě. Dalším typem
jsou manažerské stáže, při kterých
studenti pracují v zahraniční firmě
a získává tak cenné zkušenosti pro
budoucí praxi.
Pokud jste studenty Slezské univerzity a máte zájem prožít super
léto a zažít spoustu zážitků,

rádi zodpovíme případné
ohledně stáží na emailu
bukviarova@aiesec.cz a
dotazy zodpoví také naše
karvina.aiesec.cz

dotazy
natalia.
některé
stránky

karvina.aiesec.cz

Stáž v Brazílii
V Brazílii jsem strávila díky studentské organizaci AIESEC Karviná skvělých 6 letních týdnů, kde jsem získala
praxi v mém vystudovaném oboru v jedné z místních neziskových organizací. Působila jsem zde s další stážistkou z Ruska a společně jsme pracovaly na marketingových kampaních dané organizace. Tuto praxi jsem
absolvovala v největším průmyslovém městě s názvem Sao Paulo, kde jsem díky AIESEC bydlela u jedné paní
(vysoce postavené manažerky), která se o mne starala jako o vlastní dceru. Večery jsme trávily společnou
večeří, během které mi vyprávěla své manažerské zkušenosti či problémy se svým momentálním týmem a víkendy jsme trávily buďto na pláži, poznáváním okolí nebo návštěvami jejich rodiny či známých. Během mého
pobytu probíhal fotbalový šampionát World Cup, takže jsem Brazílii poznala opravdu v celé své kráse :-). Po-
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slední fotbalový zápas jsem strávila v Riu de Janeiru, kdy jsem
prostřednictvím této nepopsatelné atmosféry poznala, co pro
Brazilce fotbal znamená. Měsíc a půl jsem měla tu možnost
poznávat opravdu jiný svět - jinou kulturu, zvyky, chování,
cizí jazyk, jídlo. Brazílie je opravdu naprosto ve všem odlišná,
ovšem tyto odlišnosti hodnotím velice kladně. Přátelské, nápomocné chování obyvatel, neskutečně chutné jídlo, úžasná
příroda a kultura. Pokud se Vám někdy naskytne příležitost
navštívit tuto zemi, neváhejte – nebudete litovat!
Adéla Chromčáková

Prvákoviny 2015

A

daptační kurz pro studenty prvních ročníků Slezské univerzity se tradičně uskuteční i letos v posledních týdnech před začátkem semestru. Pro účastníky organizace AIESEC opět připraví pestrý program, který studentům
prvních ročníků ulehčí přechod na vysokou školu, zjistí, jak
fungují školní elektronické systémy, kreditový systém a další užitečné informace o volnočasových aktivitách, možnost
zapojení do studentských organizací na univerzitě a spousta
dalších informací.

AIESEC je se studenty stále v kontaktu a po celou
dobu studia pro ně připravuje další akce. Kromě těchto aktivit se organizace zabývá hlavně zahraničními
stážemi pro studenty. Více informací a podrobnosti
o dalších akcí najdete na webu karvina.aiesec.cz nebo
na Facebooku AIESEC Karviná.

Konference v Portugalsku

N

a Slezské univerzitě jsem zodpovědná za chod
studentské organizace AIESEC a proto jsem
dostala příležitost vycestovat do nádherného
Portugalska na mezinárodní konferenci, organizovanou na účelem rozvoje zástupců různých poboček.
Byla to pro mě první konference pořádaná mezinárodně a byla jsem unešená nejen z toho, jak úžasná země
je Portugalsko ale také z organizace konference, jejího
obsahu a dalších více než 300 delegátů z celého světa.

Českou republiku jsme reprezentovali jako největší ze
všech delegací. Z Prahy jsme odjeli v počtu 21 lidí,
vedoucích organizaci v České republice.
Zúčastnit se této konference pro mě byla
neuvěřitelná zkušenost, za prvé proto, že
cestování je mou velkou vášní ale hlavně
proto, že jsem si domů přivezla množství informací a vzdělání, které bude dále rozvíjet
organizaci, její členy a stážisty, které vysíláme měnit své životy do zahraničí.
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Jsem velmi vděčná organizaci AIESEC
a také Obchodně podnikatelské fakultě za
umožnění mi zúčastnit se této skvělé zkušenosti.

V

listopadu loňského roku založilo o.s. Bez mámy své vůbec první dobrovolnické centrum a to právě na
OPF v Karviné a mezi spolupracovníky byl přijat absolvent OPF Honza Dittrich. Brzy poté se začaly
objevovat první dobrovolnice z řad studentů OPF, které pomáhají především s prezentací a propagací
projektů Bez mámy. Díky jejich ochotné pomoci se již podařilo uspořádat dvoudenní akci Africké dny na OPF
a představit tak humanitární projekty širšímu publiku, nejen akademické obci, ale všem příchozím.
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Seznamte se s dobrovolnickým centrem
Bez mámy

Přítomnost Bez mámy nechyběla ani na karvinských vánočních trzích, kde se prodávaly africké dekorační předměty k podpoře afrických dětí, stejně jako se prodávají obrázky
Tinga Tinga v příjemném Fair Baru kousek od fakulty.
Začátkem roku 2015 zavítal do České republiky tanzanský zaměstnanec sdružení Chris, který přijal pozvání přednášet o dění v Africe, jak pro studenty OPF v prostorách fakulty, tak i pro ostatní
zájemce, ve Fair baru. Besedy byly věnovány situaci v Tanzanii se
zvláštním důrazem na vzdělání a projektům pomoci v Mahangu se
zvláštním důrazem na dobrovolnictví. V závěru přednášky Chris
parafrázoval podnětným způsobem známý
citát o štěstí: „Chcešli být šťastný hodinu,
jdi spát. Chceš-li být
šťastný den, jdi rybařit. Chceš-li být šťastný rok, rozházej své
dědictví. Ale chceš-li
být opravdu šťastný
celý život, pomáhej
druhým.“
Srdečně zveme do
dobrovolnického centra na ulici Žižková nové
nadšence a pomocníky, se kterými bychom
mohli vyjít vstříc dalším společným akcím,
nejen v Karviné, ale v celé České republice. S blížícím se létem se otevírají možnosti účastnit se různých festivalů, takže předpokládáme,
že pro
studenty fakulty našeho zaměření, bude hračka obsloužit prodejní africký stánek s možností
účastnit se zdarma českých hudebních festivalů.

www.bezmamy.cz
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U3V je nejen učení, ale také zábava

O

rganizace studia Univerzity třetího věku (U3V)
na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné
je založena na principu propojení studia se zájmy a potřebami dříve narozených posluchačů. Proto
se pravidelně realizuje mezi posluchači průzkum zájmu
formou dotazníkového šetření. Nabízeny jsou programy připravené jednotlivými katedrami z různých vzdělávacích oblastí. V letním semestru akademického roku
2014/2015 projevili posluchači U3V největší zájem
o téma s historickým zaměřením. Přednášky s názvem
„Historické proměny evropské společnosti“ pro ně připravil Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D. z Katedry ekonomie a veřejné správy, který pro seniory na dané téma
zpracoval rovněž ucelený studijní text.

Jak obsah programu, tak poutavá forma, jakou přednášející posluchače s tématem seznamuje, se setkaly
s velmi pozitivními ohlasy. Účastníci přednášek postupně poznávají kapitoly z dějin Evropy od starověku
až po nástup moderní doby. Cílem programu je ukázat,
jak se měnila podoba evropské společnosti v jednotlivých dějinných obdobích. V širších souvislostech jsou
posluchačům představeny významné události z evropské historie. Zároveň jsou přednášky zaměřeny na proměny každodenního života a přibližují rovněž významné
mezníky kulturního vývoje Evropy. V rámci zkvalitnění
výuky a v souladu s moderními trendy vzdělávání seniorů zpracovávají na závěr semestru posluchači seminární
práce na vybrané téma, z nichž nejlepší jsou vyhodnoceny a oceněny.
V návaznosti na výuku jsou již tradičně pro posluchače Univerzity třetího věku pořádány atraktivní exkurze.
První z nich umožnila účastníkům blíže poznat známé lázeňské město Luhačovice. Zkušené průvodkyně jim
poskytly rovněž odborný výklad o historii města a lázní, o historicky významných a architektonicky zajímavých
stavbách a o nejznámějších léčivých pramenech. Posluchači mohli nahlédnout také do interiérů a viděli např.
prezidentské apartmá Domu Bedřicha Smetany. Při společném obědě a odpolední procházce městem se pak
senioři navzájem lépe poznávali a navazovali nová přátelství.
V rámci další exkurze posluchači navštíví národní kulturní památku Státní zámek Hradec nad Moravicí, oblíbený
turistický cíl a kulturně-společenské centrum Opavska. Exkurze bude obohacena o návštěvu jarního rozkvetlého
Arboreta Nový Dvůr.

Fakultní knihovna nabízí plnou škálu služeb
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U

niverzitní knihovna, pracoviště Karviná, je součástí
Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě.
Od roku 2009 sídlí ve zrekonstruovaném areálu
Na Vyhlídce. Své služby poskytuje primárně studentům
a pedagogům Obchodně podnikatelské fakulty, mohou
ji však využívat i zájemci z řad široké veřejnosti. Pro

studenty ubytované na kolejích je díky svému umístění
snadno dostupným prostorem pro kvalitní studium.
Knihovna má nyní v neustále se rozšiřujícím fondu více
než 50 tisíc knihovních jednotek zaměřených na studijní
obory uvedené fakulty. Studovna nabízí k prezenčnímu

studiu odbornou literaturu, 60 titulů odborných časopisů a další studijní materiály. Uživatelé studovny mají
v moderních prostorách k dispozici celkem 129 studijních míst vybavených výpočetní technikou, samoobslužnou kopírkou, tiskárnou a skenerem. Knihovna je vybavena on-line katalogem Carmen, ve kterém je možné
vyhledávat veškeré
dokumenty uložené
v
knihovně.
Prostřednictvím meziknihovní výpůjční
služby (MVS)
knihovna zpřístupňuje také
d o k u m e n t y,
které nejsou v
jejím vlastním
fondu. Její součásti je i prodejna skript, která se nachází v hlavní budově fakulty.
Rovněž je zde k dispozici studovna s možností přístupu k internetu, tisku či kopírování.
Knihovna zajišťuje studentům i pedagogům širokou
škálu různých informačních služeb. Uživatelům je možné zprostředkovat přístup k multioborovým i specializovaným elektronickým informačním zdrojům (on-line
databázím), které jsou běžně využívány po celém světě. V současnosti je k dispozici 15 licencovaných elektronických informačních zdrojů, které jsou dostupné
celouniverzitně, po přihlášení do univerzitní sítě. Na financování databázi se podílí všechny součásti Slezské
univerzity.
V rámci projektu „Zkvalitnění výuky a poskytovaných
služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU
v Opavě“ byly v knihovně vytvořeny další informační
zdroje. Jedním z nich je kolekce elektronických knih na
platformě ebrary z různých oborů. Dále byla vybudována digitální knihovna, kde byly vybrány nejvíce půjčované a tím pádem hůře dostupné publikace z fondu
Univerzitní knihovny jak z Opavy, tak z Karviné a tyto
byly následně zdigitalizovány.

Digitální dokumenty jsou dostupné na stránkách www
knihovny nebo v on-line katalogu Carmen jako odkaz
pod knižním záznamem. Publikace jsou zpřístupněny
prostřednictvím systému Kramerius 4.
V knihovně lze také najít repozitář závěrečných kvalifikačních prací, který umožňuje přístup k plným textům v elektronické
podobě. Veškeré služby jsou dostupné na počítačích ve studovně a také
z webové stránky knihovny po přihlášení do univerzitní sítě. Samozřejmosti je také možnost vzdáleného
přístupu.
Univerzitní knihovna se v neposlední řadě zapojuje také do informačního vzdělávání. Začátkem akademického roku jsou v knihovně
pořádány
knihovnicko-informační
lekce pro nové uživatele, studenty
1. ročníků, kterým jsou prezentovány služby a fondy knihovny. Jednorázovými přednáškami v rámci
odborných předmětů, které jsou zaměřeny na práci
a vyhledávání v profesionálních informačních zdrojích,
se knihovna zapojuje i
do výuky.
Pro lepší orientaci a
prezentaci knihovních
služeb jsou v současnosti
aktualizovány
webové stránky knihovny a také Facebook.
Ke konci roku 2014
bylo v knihovně registrováno více než 800 uživatelů. Počet výpůjček překročil 20 tisíc ročně a počet návštěv byl vyšší než 11 tisíc
za rok. Nejen tato čísla zavazují k trvalému udržení
vysokého standardu poskytovaných služeb a kvalitního
zázemí jak pro vzdělávací činnost, tak pro odpočinek
a setkávání.

Knihovna je přístupná každý pracovní den.
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